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TAGUBILIN:

Ang aklat na ito ay aring tunay ng kiiratha

at wala sino pa osang makapagpapaiin.bag nito

kuug wala siyang Iibos na kapnhintuiutan.

ANG KUMATHA
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KABANATANG Si

Singsing na katumbas buhay

Pabayaan «ating naglalagos si Oloria sa niga

malaiawak at masusukai na gubat^ na anaki'y

usang iunnligtas sa m^ mababangis na: ason^

sa kaniya*y tumutugis^ at ^aiang malalim na

bangin na liindi linustini^an, walang masinsing

dawa^ na di sinuotant walang matarik na talabis*

bis na di smaliingahan. Pabayaan muna nattii si

Gerardong huniahabol kay Gloiia, na tila wan

asong naligaw sa usang tinuti]{,is, at lahat ng

iandas ay kinikilaia al: sinisiyasat na mabuti^ at

iiaghahanap ng bakas na kaniyan^ masundan.

Pabayaan na ma muna natin 3i Dimas. na suga-
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tan, lumalakad na susuray-suray, sisiiip-silip sa

mga siwang ng kaSukalan at mayayabong na

paluiupong naldk ramdaui si balan^; kulos, hin-

di parang tulisang tun.atakas sa kamat^yati^

ktint;di parang nanunubos na talagang dadalo

kay Gloria han{;fgang sa kahulihulihang tibek

ng kaniyang halos me^Iagot na hhiinga. Pabaya*

an nating magkaiigaw-hgaw sa mga gubat iyong

ta/tio kataong n^ghahanapan, at saglitin natin si

Kuben, na kararatmg pa lamang sa Mag-asawang

liato, niay takip ng panyo ang mata, may gapos

na *'esposas** ang dalawang kamay at dala ni

Juana at ni Bagyo, sa utos ni Gerardo,

r—Bagyo,—ani Juana.—Hanapin nio si Dimas»

ac sabihin mong ako'y naghihintay dito.

Si liagyo ay umai^s^ upang tuparin ang utos

ni Juanai. .

Kmalag nito ang takip sa mata ni Kuben. ^

Pagkakita tig Doetor kay Juai3a, ay siya'y

nasiyalian,

—Kayo po pala,— aniya.

—Ako nga po,—ang tugon ni Juana.

Si Ruben ay iumingos-lingos na tila waring

may hinahanap. Pagkakitang walang- itiang tao
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doon knngdi siJanjj daiawa lanvai>g ng sa kanh>

ya*y bnniabanTay, ay nagsalita ng^anil<>.

— Kaibii^an,—aniya,— inali^wat t>g ako*y may

^ais ipagtapat iia Irlum sa inyo.

—;And iyon?,—ang sagot ni |uana^

—May mga mahij;;it na sa daiawang buati^ng

f)agk;fpi^tl ninye sa akln <lito sa gubat, Xay6

p6?y bukod tatigint; lunring;ip sa akin. na parang

•tunay na.kapaiid, samantalang ako'y may sakiti

at kayo^y naniuhunan pa n^ btrliay^ at kaunti

na nga^kayosg napanganyaya sa pagi>iH ng ga-

smot na sukat konjj ikaK^iing^ An^ lahat ng ito*y

kinikilaia kong taimtim, atnais kong makabayad

sa gayon kalaking ^itang, iiiniH sa salita^ kungdi

«a gawa.

—^Ano po; ang ibig ninyeng sabihii?ij,—ang

«usisa ni J4>iana. , ^
—ibig kbng handbgati i<ay6 trg isang sieigsing

na md^ malaking tampok na batong brilyant^ng

nagkak^halaga rg isarg liLong pisp; r»f)giiasab«g

singsing ay siya kong suot sa kaimgkingan noong

gabing ako*y samsamin at dalhiii dno sa bun-

-dok.
.

.

"

Si Juana ay nangatal tig tua.
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' —^^Maaari pu bang makita ang singsing na

iyan?

-^Opo, nguni*t ibig ko rnunang nnalaman

ang mga ilang lihim na hindi ko mapag-wari

hangga ngayon.

—^Ano po iyon?

—Una, akoy may hinalan^ kiyo po ay hin-

di lalaki: s^ masid ko ay kay6*y isang babaying

nagputol ng buhok at nagsuot ng bihis ia*

laki.

' ~Tunay nga po: ak6*y babayi, nguni*t kaiim-

bang ng sampung lalaki/

— Ibig kong malaman kung bakit ak6*y dina-

kip at pinigilan dito.

-^lyan po'y hindi ko nalalaman.

—^Smo ang may panukala f*g pagdakip sa

akm, at ano ang ibig?

—Hlndi ko rin po nalalaman.

—Kung gay6n^ ^ay bakit binantayah njinyQng

mahigpit ako?

—Dahil po sa utos ng pinund.

-^^Sino ang pinun6?

—Si Dimas.

—;At sino si Dimas?
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- —Ang aking asawa.

—jAh!. . . ;At ano ang balita ninyosa bayan?

—Wala po.

—^Ano ang nalalaman ninyo hingil kay Glo

ria?

—Siya po*y hindi ko kil?ild.

—rfAno ang inyong balita hinggil kay kapitang

Luis^ Ester, Osear at Gerardo?

—Hindi ko rin po sila nakikilala.

—^Ano ang inyon^; naririnig hinggil sa pagka

wala ko sa bayati?

—Wala po akong naririnig na ano man.

—Nais kong ako y inyong pawalan ngaypn din

bage dumating ang inyong kasamang umalis, at

ibibigay ko sa tnyo ang singsing na aking ipina-

ngak6.

—Hiridi po mangyayari, sapagka^i kayo ay

na sa ilalim ng aking kapanagutan.

—jOhl Kayo po ayisang taong may banal na

kalooban. Hindi ninyo maipagkakaila ang gayon

sapagka't siya kong nakita sa loob ng dalawang

buang pagbabantay ninyo sa akin dito. Kayo po

ay nanganib ng di gayon lamang dahil sa akin,

at ako*y lagi ninyong binibigyan ng mabubuting
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pa^kaiu Ako po ay makaiilong nagkasakit ng

aialubha^ at niakaitloTin ninyo akong iniligtas

^a kuko ng kamatayan: kayong sanli an^ uagha-

nap sa lahat ng diko ng gamot na nakipagpv

ga)lng sa akin. Samantalang ang buhay ko^

nabibingit sa kamaeayan, ay kayo'y nikita kong

na^puya^t^ maghapunan at mat^damagan, si 2.kirg

ulunaii, tigib ng hngap, pagmamahal, ka^ipa{;an

at siyasit na pnrang tunay na kapatid.

cSuh(ah*t ngayon, ngayong maaarin^ ako'y

iligtas ninyo dini sa mahapdi kong kf:lag»yan,

dini sa mahaba kong paghihingalo, ;^y baktl ka-

yd*y naf;adlat gat.h.?

eGinoo, akp (0*y walang ginawang ano mang

masania sa kinino pa maiig kapuwa iaO| at da-

hii sa gayon, ay hirdt l.o akataing kayo po ay

may kaunti man lamang i'-a ikiiiukublingsuti^it

laban sa akin. Ako'y isang taong may nais su-

muy6 sa Lupang Tinubukn, may ^agds na da-

ngai at handang karunungang dapat pakinaba-

ngan ng bayan. Subali^t ngaydn ry ak6'y linili

gir.%n ng i^ang kak^iak»labot na dilim, kakilak'ila-

b t I a I bm na ti|ib ng Hgahg» kapanganyayaan

at linggatong na di masa)fod, at wala akong



t^ibabaa^an kautrt* mang liwanag na sukat ma*

5ging paral'imji3fi;g d?i|^ tuntutmi hiniK{;;H

: -4sa tnga ba$>ay i(U4 «i^n|iyayari. . , . i , Walang *ala

ako kaimii ^iiani^ kaimaoa^ang niabal^^^

isubalr't parang tbinubuk)ng6a aletnbdit i g^ akin|;

' i5artlin:g dativdafiijn, m inay maiataleingleatsi^silaii^;

f)li|^kakank>iig at ayaw t imian^^ag sa^ ^k^rig itiga

n.ala, -kataksilang napakabat^is, laio nai^t^ahan-

«dahang rnrisip rg g^ma^a^'a at j:Mnagiiujf;iiay

tigiiHy iHgHbuohg ttykga at sikap, t^pang Itimabas

m;k i^alinis. Ibint^uk>t>g sa a>king t>dit ii^ a|<inf;

«arH ng daihdamin:^ na \hindi iama^g ako ang si*

yang tai^iri^; aabibingrt «a i<ap»«iganyayaan,

4cun<;4i may iba pa^g gmya ko ling ^inapaslang

^a walang Ri-untii^ kasalanan; ibifiubuk>i)g sa

aking i>3it ng akmg sarihng daiDdafnifi, r.a inay

«natartandai mfa bata at mfa babaying gaya nin"

yo^ na pawang na;n3gr.biMtin n^ayeti sab{jngin rg

kataksilang liiiin na kasuluk^iyan^ timiiral^^ewan

leui^g saan*

^Tunay nfa,~ant Jiaan9 $"1 ssin4i:

*^ — Ginbo,—ang patule^ ni Ruben,—sa lagay

' na i vp, »y l^ayo po ang nagdad^ia sa bootig bi-

gat ng labat tia saguting btnggil sa kapasiaiigang
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aking sinabi. Kayo po ay siyang bukod tanging

n^nanagot sa sandaling it6, sa harapan ng inyong

s iriling damdamin sa lahat ng kapanganyayaang

mangyayan sa kakilakilabot na lihim na aking

binanggit. Kung lko*y mamatay dito. kune ma-

matay ang mga matatanda, babayi*t batang ga-

ya ko ring nabibingit sa bangin ng kapaslangane

nangyayari, ay paka-asahan ninyong ang aming

dugo ay paminsanang mabubuhos sa inyong

ulo, paminsanang lulunod sa inyong buhay, na

siyang magiging madiing sumpa sa inyo ng la-

ngit dito at doon sa kabilang buhay.

—lOh!,—ang buntong hininga ni Juana.

—jAh! [Tunay poat paniwalaan ninyo ang

aking sinabi!,—ang patuloy ni Ruben.—Sapag-

ka't kung ako*y pawawalan ninyo ngayon, at

kung may panahon pa, marahil aymaaari pang

lumigtas ang mga matatanda, bata't babaying

nangabibingit na sa kapanganyayaan. Subalit

kung ako'y hindi ninyo palalayain ngayon, ay

sapiiitang ako*y mamamatay dito, at sapilitan

ding mangamamatay ang mga sinabi kong mga

matatanda, babayi't batang walang munting

kasalanan, at sa iah^t ng ito ay walang ibang
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nananagot nainahi;>pit kungd* sirilm^^ kayo,

kayo pong ayaw makint^ sa panikluhod ng kar-

wirang sinasakal, sa hikayat ng banal na dani,

daming likas sa inyony pat>kataQ.

—jPccn ko pb!,~ang buntong hininga ni

Juana*

Nataosan n^ kaniyang bait, sa sandaling iyen,

ang bigai ng kaniyang mga saguiin, maging

sa harap ng kapuwa tao, maging sa harap ng

kaniyang sanling damdamm at ma^ing saharap

ng MaykapaL

^ Si^uana ay may likas na magandano: iealoo-

ban, at pahbhasa'y babayi» sy siya'y may pu-

song maramdamin.

r—Kayo po,—ang dugtong ni Ruben .—Kayo

po ay may dalawang tungkuhng mapamimiiian:

6 ang kayo*y siya nammg maging ' manunubos,

o ang kayo*y siyang niai;ing mabangis na ver-

dugohg uutas sa buhay ng maraming taong wa-

lang muiiting kasalanan.

: —Sukat na po,— ang matatag na sagot ni

Juana.—Huwag na po kayong magsabi ng kahit

isa mang salita. Gags^win ko ang aking tungku-

hn sa ano pa mao ang mangyari^

4
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Sa sandaling iyen ay parang nabuksan sa

- |Ja^-iisip ni Jiiana ang maluningning na kaharian

n^ tunay na katwiran, Naala-ala niya ang ma-

raan at masidliing kataksilan ni Gerardo. Bawa't

isang bigkas sa matalinong pangungusap ni Ru-

ben ay tumalab at ti'mino sa kaniyang damda-

min, tulad sa tilas ng apoy na hagpaalab sa ka-

niyang kaluluwang matamlay at nsratay habang

pariahon sa sari-saring kasamaan,

Sa loob ng sandali ay nagbago ang kaniyang

kaI(Joban. «

Kinuha sa kaniyang lukbutan ang isang mun-

.
ting susi at binuksan ang tahkalang gapos sa

kamay ni Ruben. ^
—iMangyari na ang mangyari, at ako ang

mananagot!,—aniya. .

Parang binuksan kay Rubep ang pmto ng

lai5git

\ — Salamat p6,—ang kaniyang buntong hininga.

—Magtaanan na po kayo,—anijuana,~at pat.

riubayan nawa kayo ng Maykapal.

— iOh mayamang pus6!,—ang tugon ni Ruben.

—iKaluIwang banal! Pagpalain nawa kayo ng la-

ngit-habang panahon.
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Si Ruben ay anyong aalis na, nguni^t kaniyan^?

naala-ala angpmgakong singsin^, lumigil at bi-

iiunot ang isa niyang parokang, (sapatos) kinuha

sa leob ang isang singsing na may tainpok na bnl-

yanteng lumiit-liit lamang sa kalambibit, saka

iniabot kay Juana.

Tanggapin po ninyo itong maralita kong han-

dog,—aniya.

—Salamat po,—ang sagot hi Juana, saor^anta-

lang tniatanggap aug singsing.

Si Ruben ay nagpaalam at matuling umalis.
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KABANATANG II

Ang sugo ng katarungan

ay pumulas sa liwayway

Anjj singsing; na hawak ni Juana ay nagluiu-

ningning na anaki*y tunay na bituin. Ang kaib-

han lamang ay ang tunay na bituin ay di ku-

mikisKip sa araw, samantalang ane^ bituing ha*

wak ni Jauna ay lalong nakasisilaw, lalong guma-

galaw ang sari-saring kuiay na sinag na ipinu*

pukol kung tamaan ng sikat ng araw.

^ Si Juana ay naliligayahang nanonood sa gayong

karikit na hiyas. Mula ng siya*y naging tao ay

siya'y hindi pa nakakita kuiigei ngayon lamang

ng gayong kaluningning na baio-

Iniisip ni Juana kung papaano ang paraang
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kaniyancj; gagawin, uprin^ magam;i ang kaniyang

sint;singV Kun^ sa hayan, ay pasabihinng niad-

la na i^van ay nakaw, sapa^^ka^t ai^g iss^ii^^ marali-

tan^ ^aya niya ay hindi sukat makabih ng ^a-

yong kamahal na kasangkapan, Kuu.^ sa v!Mba

naman, ay
.
lalo ng h|ndi ipangyayan, ^.apagka'^

pag naktla ng kaniyang mga k'*'^amanj4 tuiisan

ay di sasalang di niia kaingoiian, at di mahtyon^

kanilang nakawin,

bamanialana pinagmamasdan ni Juana ang

singsmg, ay dumating si Baiiyo, kaya*t d^ghng

ikinanlong sa kaniyang iikuran.

—^^;Nahan si Dimas?,—^ng kaniyang^ianong.

—iNahan ailg Doktprr,—ang tanong n'amsin

ni Bapv6. .-.,.. ^.

—x^At bakit mp siya
.
pinakiki-alaman?,—ang

bulas ni Jnana- . . .

— Pinakiki alamaii .,ko,, sapagkat ta\o g dala-

wa ay siyang pma^kauwalaan sa kaniya. Ako ,ay

dapat n^p^got.

—jAn6 ban<;^ dapat managol! Pin^walan ko

^Ano .^a^il^u ko :sa ut<»s ni D rnas..

,'—Qp,/ pif.^;iwaian .mo nga, nguhi*t; hindi sa

utos ni Dimas,Jcungdi sa utos n^ ^i^^gsn^K W'^

S '

'

'
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ikinakanlong mo sa lyon^ hkuran.

—-^At ano ngayon*

—Wala: ibig ko laoiang makiia.

—^At bakii ib»g mo pang makita?

—^|Kay dami nm namang itmataaopg! Kung

ibig mong ipakita, ay ipakiia mo^ at kung ayaw

,ka naman, ay sukat.

—^Baka maduling ka? O, ayan.

Saka ipinakita ni juana ang singsing.

Pagdaka'y inagaw ni Bagyd

—{Magnanakaw!,*—ang sigaw ni Juana.

—Ang singsing na ito ay sa akin narain^lt

~ani Bagyo, at inilulan sa kaaiyang iukbuian.

—Masakiina btru iyan,—ang bania ni Juana.

—Hindi blr6: talag^^^^^^ totdo,-ang pakli ai Bag-

yo.—^Ako ay siyang pinagkattwalaan sa Doeter;

magbuhat pa man sa iinang araw ng pkgtira ni-

ya dito sa bundok* Ang singsing na il6 ay si-

yang kabayaran marahil ng kaniyang pigkawala,

kaya^t nararapai na maging akin.

—Huwag mo sanang gawing biro apg masa*

kit.—^ani Juana, at anyong durukuti^ |pg sing-

sing sa lukbutaa ni Bagyo; nguni't siy9i^jf biglang

itinulak nito at kaunii ng mabulagta,
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Binunoi nijuana ang kaniyang revolver,

—; 1 unay nga bang hindi nio ibibigay ang sirtg-

«ing ko?, —ang kaniyang tariong.

—Hind) ang niataiag na sagot ni Bagyo/

Hindi pa nian halos nataiapos ang sagot na ito

ay pumuiok naang revolvcr ni Juana. Ang pung-

16 ay dumapli.*^ sa balat ng ulo ni Bagyo.

Binunot naman niio aiig kaniyang revolver

at binaril si Juana. Ang pnnglo ay tiioiannia sa

kaliwang mata nito, at lumusot sa likuran ng ulo

kaya^i siy^ y biglang nabulagta.

—jPatay!,—ani Bagyo,—Siya'y tinatakot ko

lamang, nguni't napalarang. • . - . ^Papaano nga

yonf At kung mllalaman ni Dimas na, . .... •

jMagtataan|in ako!

Si Bagv6 ay tumakbo, ngani*t fiya*y biglang

tumigiL

—^Ano ang sasabihin ni Dimas, kung niakitang

patay sijuana?,—-ang taneng sa sarili,—Nalala-

nian niyang si Juana ay walang ibang kasama

kungdi ako, saka ngayon. . - ^ - • Hindi; ang

mal>uti pala ay gilitin ko ang kaniyang Uig, at dal-

hin ko ang ulo, upang siya^y di makilalas

Si Bagyo ay bumalik, binunot ang talibong sa
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baiwanfj, kinaladkad ang bangkay at dinala sa

pagitan ,ng Mag-asawang Bato, ginilit ang l.iig

at dinaia ^ng kaniyang ulo.
^

—Hulaan nila ngayon kung kanihong bangkay

iyan,—ariiyang iun>atakbo.
••;''''•"'.

Hindi pa rpan naluluyvaiafi ang pa^-alis ni
•

_

" • , . .i'.S'^t
•' •

Bagyo sayMag-alsawang Baio, ay duniatmg nanian

si Gloria, hanap si Dinjas na nagligtassa kaniya.

Kahabag-habag ang kaniyang anyo.

Waray-waray ang baro*t sayang suot sa kata-

wan. lyong kaniyang makinis na balat na k»naa-

alang-alanganang daplisan ng hagin, at pinaka-

kanlong-kanlong sa hwanag habang panahon ay

nabibilad ngayon at hnapastang^in ng niataiahm

na tinik ng mga masinsing dawag na kaniyang

pinaglagusan;^agkahalang-hala:ig ang niga mdla-

lahm at mabababaw na galos sa buo niyang ka-

tawan. lyong rnukha niyang* mukhang lakhang'

bini (virgen), kulay gatas/kulay garing, ay puno

rin ng guriis at dugeng namamalisbis sa ^ani-

yang mga pisngi at baba. Siya'y may rpal^kitig

putoksa noo, gawa marahikng isang batong ki-

nadapaan 6 kinahuJugan. /\ng mga palad ng 1^^-

may, iyong mga palad na manipis pa kay s^ ba-
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iat ng sibuyas» iyon» ttiga daiinng maiitikmos

(hiihog kandila) at niny baiwang sa mga kasuka*

suan, ay ay<>n at puno rin ng gasgas at galos.

lyong maliliit niyan{{ paang kMmayag sa ^iawm^

hayop ni Gerardo, mga paang pinakaingatringa-

lan^ itinago h^ban afaw ng niarinkit na sapmg

sutla at parokang na tinampukan ng batong bril-

yante, ayon at dinadaluyan din ng dugd, putid

ng subyani^ at tinik sa talampakan at sa bubon^»..-

iyong mga mata niyani; matang diwat^t tria-

tani; nakan^itt kung m^iy tua, mapungay kung*

QiHy lungkot at mapagmataas kung may gaHt,

ogiyon ay maTang gulat, marang takot, matang

nianghiang« Aliig kai.iyang buhok ria kinatnggi*

tan ng ^utla, buhok na pinagpugaran ng lalong

maririkit na baton^ bnlyante, nigaydn ay gulong-

f>ul6^ nagkasabog-sabog at pnno ng sarisanng

bulubuluhang btinga at dahpng tuyd ng tnga

palumppng na kantyang pinagiagusan. Ang bikas

niyang noong araw ay uhran ng mga diwait^'

ngayon ay mistuiang bikas uloi, bikas nagpa-

patiwakal. ,,.,.^ \

{Kaawa-awang Gloria!

Sa anyd niyang iyon, ay sa^Alitang mahahabag

6
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an).j si'K) mang makakita. Ba<;a ma't si iGprardo

ay tald^ui^^ buhoiii:, kun^ siva*v mHpaioaiiood

ngayon, ay sapilitang kikilabu*an ang kaniyang.

pasking na puso. Nahmbag sa anyo ni Gloria ang

laki n2 kap-ing;inyayaang «awa nj taong gaind.

Sa la^ay niyang lyon, ^si Gloria ay walang su-

kat makituind: sya y alan;%;n;, lao at alangang

haVop, alangang kalulua at alangaj)g bangkay......

Hihdi niya malaman kung:siya*y dapat maj::taf,6

o kung dapat lu nanyag. Sa gubat na »y6n ay i a-

roon ang kaniyang hinahanap, sr Dimas; tigani^t

naroon din naman ang kaniyan^ tinatakasan, s^

Gerardo. Kung siya'y magta^6, ay 'hindi isiya

makadadaio sa naglistas sa kamyang pun atbu-

hay; at kung siya riaman ay tuniianyag, ay siya'y

nanganganib na baka muhngj madaKip ng ta-

ong h^yop na sa kaniyay tumutugis.

Siya*y anyong tatawag ng mal&kafs.

. —Dim \ ,. :,

..; ." •'

Ang Dim ... ay ^iyang puno ng pangalang Di"

mas. Ilindi nakapulas na buo sa kaniyang n^ga

lab:: sumagabal at naiwan ang kalahati sa kani-

yang lalamunain Biglang sumalibad sa kaniyang

bait ang masikap na al^-alang baka siyaV ma-



AING BUHUK Nl liSTEK

niii|:; i)i Gerardo.

— Wnla niandiu si DiiTias dito, ang kaniyang

niarr»han{j; bulon^.—^Siya kaya ay nakaligtas?jSi-

ya kaya ay naniaray?

«jD os ko!

«iAt papaano ang p.-.guui ko ngayon sa bayan?

Ako ay naosasanii atwalanjj damay dito sa inga

malalawak na gubat nai kung saan na^^sasalnr.ba-

yang gu!naj;;ala gab»*t araw ang sa aki'y mga

tumu! ugis Hind) ko kilala itong mga bundok

ai hindi ko nalalamang tuklasin ang mga landas,

bukod sa hindi ko mapagwari kung saan dako

may bayan 6 nayon ^Saari kaya ako patutu-

ngop^Alin kaya ang balagtas iia dapat kong

.tuntunin? iDos ko! |Baka pa kaya ak6*y mu-

l;ng masungg^ban intong mabangis na buaya.

Namataan hiya ang bangkay.

rr:-j]jSus!!!,—aniya ^—iNanto si D rtias! jPinatay

nga ng ganid.

bi Gloria ay lumapii sa bangkay, at pagkaki-

tang ito'y walang uio ay bi^^lang umurong.

—jAt pinugutan pa ng ulo,.—ang kaniyang

buntong hininga.

Siya*y muling lumapit sa bangkay at pinag-
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masdan. /
—Datapuwa^t hindi mandiii si Dimas ito. Iio'y

isang polisya,^—aniya.

Siya'y naningkayod sa tabi ng bangkay^ saka

niya siniyasat.

—jOht,—ang kaniyang mangha,—Ito'y isang

ba^^ayi... jSi Juaiial iuo, si Juana nga! Ito'y si-

yang damit polisyang suot ni Juaua kahauon.

Muling smiyasat ang bangkay.

—Si Juana nga, at wala ngiba,—aniya.—Na-

riio ang kaniyang tandang taling sa baiikai na

kaliwa. ;Sin6 kaya ang pumatay? jKaawa*awang

Jnana! {Gayong k^ranii n yang s'uyo sa akin ai

Biglang linampal ang kaniyang noo: tila waring

siy^'y may naala-alang mahaiagang bagay*

—|IVlabuti!,«aniya.~Yayamang patay ka na,

Juana. ay ikaw naman ang magbabayi» ai ako

nabuhat ngayon apg siyan|^ maglalaki.

Pagdaka'y hinubaran ang bangkay. Ang waray-

waray na dimit babaying suot ni Gioria ay siyang

ibinihis sa katawan nijuanai at ang damit poiis-

yang suot niio ay siiya niyang n;adaling ibinihi^

sa sariling katawan.

Nakita niy|ng nakakalat sa lupk ang kalong-
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Uawal (eapaeete) ni Juana, pinulot ai isinuot sa

kaniyahg lilo,

Isinakbat ang pimaiwang na kinalag sa bang-

kay, pamaiwang na may laniang mahigit sa tat«

loiig pua ig pun^loT^ *tcrserol i' at •rebolber'

pinulot ang- rcbolver na nakakalat sa lupa at ki-

nuha ang teserolan^ sikbat sa bilikat nijuana,

saka isitiakbat naman si kaniyang sarilmg balikat.

-r-Ako'y lalaki na ngayon,—aniya.—At ako'y

pplisya wiunisipal pa. Salamat sa iyo, Juana, sala'

mat sa m^a baril mo at damit. iAnong laki ng

utang ko sa iyo!

Sa bikas na iyon ni Gloria, lilis ang salawal

hanggang tuliod. at hanggang siko ang mang-

gas, sakbat sa balikat ang lerseiola, suot sa

ulo ang kaleng kawal, sabog ang mahabang

buhpk, kalahali sa harapan at kalahati sa liku-

ran, mahigpit sa mahit na baiwang ahg pamig-

kis na puno ng punglo, tayo ang dibdib, ma-

hagway, taas ang kahwang kamay na nakasun-

tok, hawak ng kanan ang rebolber at nariglilisik

ang mata, ay anaking sugo ng katarungan,

upang pumulas sa buhay, at pirusahan ang mga

paslang, at pagpalain ang mga raababait.
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Siniyasat niya anj; rebolber at gayon din anji

ter?ercla. •

—Kapuwa m.'y laman,—aniya,

Pinagmasdan anjj ban^kay.

—Kung. makiia ngayon ni Gerardo ang

bangkay na iio, ay hindi na niya tutuyisin si

Glona^ sapagka t sasapantaham nyan^ si Glo-

ria ay patay na; narito siya at walany pinag-

ibhan, magin^ sa kulay, maginy sa hagway

at magingr sa paiigangatawan . . . . ijAyan ang

bangkay ni Gloria!!.

/\t itinuro ang bangkay ni Juana

Siya*y anyong aahs na, nguni't may narinig

na ganitong tawag sa dakong hkuran:

— jjuana! iAkoV saklololian mo!.

— iiSi Dimas!!.— ani i^Ioria.— iiAng tumubos

sa akin sa kamatayan!!.

Saka tum ikbong sumalubong kay Dimas.

Si Dimas ay sumusuray. Siya*y inalalayan ni

Gloria, upang huwag mabuwal.

—jllmdi si Jiiana ito!,—aniya.

—Ako*y si Gloria.

Biiiawi ni Dimas an^ kaniyang lypaypay na

katawan, at sa pagkamangba ay napaurong ng

r
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— jiS> aiin^ Gleria!! . . . jiOh!! • . , Yumaon

nn po kayon<^ inadali at ili^tas ninyo ang in-

yony buhay sa kuko rg ganid na si Gerardo,

—-Hmdi po m^anoyayari,—ahg saoot ni Gloria.

— Ako*y ihnit>tas ninyo sa kamatayan. nnnaihu-

fian kayo n{J meiramin^ dnt^o, al mar^hil r^y n>a-

panganyaya pa an« inyonji buhay.,. ^Hineiil |Hnr

di maaanng kayo'y iwan koi Ibi^ ^<^on^ ^amutin

ang inyong mga sugat, sapaj<ka*t ako ay siyang

fia<;iing dahi;laiv'^^TalFTrong magpakapuyat sa in-

yong 'uiunan, at P^^};-galing i)g inybng niga su-

^at, ay kayo'y iu-uwi ko sa b^yan, upang mamu-

liay na marangal at tahimik

—iUhi,—ang buntohg liininga ni Dimas, ka-

sabay ng isang mapait na ngili.—Hindi po mang-

yayanng ako y unmwi sa bayan. Ako'y ibibilang-

^o doon, at marahil pa ay ako y bitayin. Puno

ng kataksilan at dugo ang buo kong buhay.

—Di kailangan ang gayon,—ang pakh ui Glo-

ria.—Gugugulm ko ang lahat kong yaman, mani^

nikluhod ako sa Gobernador General, a^ kung

kailangan, ay n^akararatmg ako hanggang sa

Amerie^, ^IP^"8 maitayo kong pilit ang InyoAg
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niabiivv.il na pal<iki[)ainnyan, at ak6*y hindi lutu-

goi hang^ang hindi ko kayo niaiU^tas na lubos«

Tutiiparin ko ano pangakony ito,

Namataan ni Dimas ang bangkay na walan^

ulo,

—iAnong bangkay iyon?,—aniya,sabay sui^oel

at lumapit sa banokay, saka dagling siniyasat.

—ito*y bangkay ni Juana,—ang kaniyang dug-

tong.

— Dito^y dinatnan ieo siyang pugot ang ulo,

—

ang tugon ni Gioria/— At yayamang siya*^ pa-

tay na, ay isinuot ko ang kaniyang d.imit. at ku

nuha ko ang kaniyang mga baril, uping mailriban

kafy Gerardo kung kailangan.

—ilio'y kagagawan ni Hagyo! Siya ang kasama

kaha[>on at {Magbabayad siya sa akiij,—ang

mahigpit na banta ni Diinas.

May kumulos sa dakong likuran.

Sila*y lumingong sabay.

—iSi Gerardo! iUabirilin ko!,

—

\n\ Gioria.

Dagling iniakma ang kalabitan ng leserolang

sakb'^t, isinabak sa balikat, itinudla kay Gerar-

do at anyong kalabiiin.

—Huwag po,—ang pi^il ni D mas.—^^Hal'na't
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tayo*y magtaanan.

Inakala ni Diiiias nasiya^^'^di makatutuiong

kay Gloria, sakaling sila'y maglabanan ni Gerar-

do, kayat mina^ating niya ang magiaanan. Si

Gloria ay sumuitod, at sila'y daigling umalis«

Namataan sila ni Gerardo, kaya*t siya'y

nialiksing iiagkanlong sa Mag-asawang ^ Baio.

Akala niya^y si Juana ang kasama ni Dimas,

Naktta ni Gerardo ang bangkay na walang

ulo.

Nakilala niya ang damit na suot nno; dili iba

kungdi ang damit na kangina iamang ay si*ot ni

oloria^ kaya^t sinapaniaha niyang iyon ay bang-

kay ni i^loria

—Nanto ang ki^niyang bangkay,— aniya.—Gi-

inlitan;:ng Ing at dinala ang ulo.

Siya*y iumapit sa bangkay saka pinagmasdani

at tumange-tango.

—Oo, si Gloria nga,—aniya.—Marahil ay siya*y

natagpuan ng aking mga aso, siya'y dinakip, at

dahil sa siya*y lumaban, kaya siya*y pinatay, at

tuloy pinugutan ng ulo, upang ipakita sa akin

—Mabuti na: siya-y hindi ko ria magiging asa-

wa, subali't ako naman ay maaari ng aiamuhay
8-
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na tahimik. Waiang ibang nakakaalam sa iahat

kong ginawa kungdi itong mga tulisan at si GIo.

ria. Ang mga tulisan ay.hindi maaaring magsi-

uwi sa bayan, sapagka*t sila'y bibitayin doon, at

lalo ng hindi makauuwi si Gloria^ sapagkat siya'y

bangkay na.

cjMabi)itil

«Nagkaroon din ng katapusan ang marilag na

**Reina*; |Kaawa-awa naman!

,

Si Gerardo ay umalis at umuwi sa bayan.
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KABANATANG III

Ang dalawang bangkay

ng isang buhay

^indi pa man nalalaonan ang pagalis ni Ge-

rardo sb, magasawang-Bato, ay lagatag at ligaw

oa oapabalik doon si Ruben.

,

-T?^ijindi : ko malaman ang aking tunguhan,-T-

aniya.r—Hin^eii ko alam ang mga landas at ako'y

naliligaw dito sa mga mayayabong na gubat*

Linibot ko itong bundok, at ako*y naghanaP

ng j3,iik^t„ madaanan^: upang makatakas dito, da-

tapuwaH . . , • dito rin ako napabalik. ^Ano

kayai, itot Dios ko? ^Ano kaya ang hiwagang

anaki*y nagtataguyod sa akin sa dakuhang ito?

A*ko*y liniligiran ng marami at kakilakilabot na
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lihim, tinutugis ako ng kamatayani; anaki'y

nanunubok ;^t; sistlip-siiip sa mga makapal na

dawag at palumpong na pinagkakanlungan; bi-

nabakasan mandin ako ng mga malulupit na

kaaway na di k» man mapaj£wari kun^; sino

sila at kung ano ang nais . . . at na^sasanli

ako at lagalag sa laot ng kapanganiban, wa.

|ang pagasa, walang pananaiig, walang kaibt*

gan, walang kamaganak, walang magulang, wa-

lang kapatid at walang sinia

fjAh! jlkaw ay isinusumpa ko, lao o multu

ntang tumutugi'^ at nagiataksil ss akin ngayon;

ikaw ay hinahamon ko, halika^t ako*y durugin»

kung makakaya mo, ngunt't huwag sa pamama-

gitan ng pagliliio, huwag sa likuran, kungdi sa ha

rapan, gaya ko^ na kung makakaya ko rin lamang;

ay asahan mong ikaw ay aking gigibain, yuyura-

kan, dudurugiii

Nalingunan ang bangkay.

—iliang bangkay! |I5angkay babayi!,—^aniya.

Lumapit at pinagmasdan.

—jAt pinugutan hg ulo! jAt wasak ang damit

sa katawan!. ......

«Kanginang ako*y umalis dito ay wala pa ang
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lik. Diio'y niay kakilakilabot na kapaslangang

nanoyayalri, at ako*y..... .

Malayo niyan*:^ akalaing; iyon py , bangkay ni

Juanan5j pinagkautangan ng kaniyiang ka-

layaan. ^

Bi^lang dumating si kapitang Luis at si Es-

ter.

—jliRuben!!!,—ang sabay na baii ng mag-

ama.

—iii^li» ama ko!!! iijKapatid ko!!!,—ang halos

nabubuiunang hibik ni Kubeii.

Niyakap niyang maliigpit ang dalawang bagong

danng: sila*y binigkis na mahigpit ng dalawang

bisig ng binata

Damadaluydoy ang luha ni Esler, naiinisang

puso ng matanda at halos maulol si Ruben sa

malaking tua at hapis na nagkakapang-agaw sa

kaniyaag pagkatao.

Sa kabila ng maraming bagabag, luha, sakit at

kapanganyayaan, at ngayon, sa gitna ng patona-

patong na kapanganiban ay muling nagkatagpo

ang mga nagmamahalang mag-aanak

Namatahan ng matanda ang bangkay, Siya*y

9
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tidi'uhtt at uiiuiroiip.

—iBangkay!,—aniya.

— iiiSus!!!,— Siug habol ni Ester.—jAi walang

uio!

—jBanj4kay babayi!,—an^ dufjionfj ng maian-

da —jOh! iKay laking kataksilan!

Si Ester ay nangangaial.

Luinapit an^ inaianda sa bangkay, at ng ma-

tapos niyang pagmasdan, ay uniligan naman si

Ruben.
^

—^Sino ito?,—ang kaniyang tanonj>.

— liwan,—ang sagot ni Kuben.

—^Bakit pmatay mo?,—ang uiit ng matanda,

— ;^jAko???,—ang sagot na nagkakandidilat ni

kuben.

—^Bikit pinugutan mo ng ulo?,—ang muling

tanong ni kapitang Luis.

—Wala akoDg maiaosan kaunti man sa inyong

mga tanong,—ang sagot ni Kuben.

—Itinatianbng ko.—ang uht ngmatanda,—kung

bakit pinatay mo at pmugutan p^ ng uio itong

kaawa-awang babayi

—|Malay kol,—ang tugon ni Ruben.—jMalay

ko, sa hindi ako ang !
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—^Malay mof —an^; niasaklap na tuya ng ma-

taiida,—iMalay nio, sa dinatnan ka naming siya*y

iyon^ binabantayan?
I

_jOh!,—anti bnntong hininga ng binata.--

Kararatitig k© pa laraan}^ dito ngayon.

—iSaan mo dinala ang kaniyang ulor,—angta-

nbiig ng matandi.

—}Ama ko! ;Ario ang itinatanong mo sa akinl

^Ako baga ang pumatay sa kaniya?

--^iOh Rubenl.—ang malumbay na pla|:u}oy

ng matanda.—Kailan pa man ay hindi ko ini-

sip, at hindi ko napanaginip man iamang, na

ikaw ay magkakaganiyan. Pagsipot mo na sa

maliwanag, pagkakita kong ikaw ay lalaki, ay

ako*y sinidlart ng malaking tuwa, at inakala

kong, kung ikaw ay pagkalooban ng buhay at

lakas ng langit, ay ikaw ang siyang magiging

suhay niyaring katandaan. Samantalang ikaw ay

paslit, ay pinalayawan ka*t inaruga sa gitna ng

marammg^ lingap at lambing, at halos ipina-

iigingilag na salangan ka ng hangin, dapuan ng

langawa sikitin ng lamok. Nahihimbing man ka-

nii pg iyong nasirang ina, umingit ka lamaog^

ay kami'y dagling pumupukaw, upang ikaw ay
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I:a Kliiiigni at busut^in n^ sarisarint^ aru^a. Ikaw

ay lu iriki, at s.iui intalan^i na;4aar.al ka ng iba*t

iban^ karunungui, ay ipuiakikituiad kita sa isang

irTahal na bulaklale at niiyi;4inu masarap na bu-

nga nglahat kon^ kahirapan, at kung matapos n^

ani^ iyong pa^riaral, ay ikaw ang siyang magi.

t;ii)v/ matabant^ bmhi n<^ kaaw^-awa natmg ba-

yaiig naj^kakaihingin ng m:ja lalaking matatng,

nr^rangal, bayaiu at pantas, at di ^aya ng kara-

mibano nangangasiwa sa Pamahalaan, karaniwa'y

n^.ga mangmang, niga bulok, ^^^^ duwa^. At

ng'i\'on, ngayony nakuha mon^ upiakyat sa tu-

.^i;ato^ ng iyont> pajjaaral, nga\'ono anaki*y na-

buK'san ang pmto ng langit ng lahat kpng pa-

nanMlig ,at pagasa, ay hiiidi mo na mala.ala ang

marannng kalnrapan mtong kaawa-awang n^.a-

taridang hindi nagsawa ng kahlingnp sa iyo, at

ikaw ay naj:pakalublob sa burak, at pinuno

mo pa ng dumi ang aking marangal na uban.

—iOhl—ang buntong hiningang anaki*y ulol

ni Ruben.

Si Ester ay walang lubay ng pagtangis.

—Ikaw ay nag[)akabulag na lubos,—ang pa'

tuloy ng matanda.—Ikaw ay ma<j;andang lal iki,
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tnirunoiig at mayatiian, at hm li ka dapu gu-

inawa ng ikawawaKiis ng parnig puiakaingat-

ingatan ng iyong mga mat^ulong at ng tyong

buong angkan.

ba mga salita ng maianda ay nagkahalo ang

maiaking pagmamahal at pagkuiya sa kaniyang

anak \
— jDios ko!,— ang tu<:cn ni Kuben.— ^Ake

nga kaya ay naulol na lunayr ^Ano't wala akong

mataosan kiunti min sa lahukong nakikita at

naririnigr ^Anong uban ahg sinasabing napuno

ng dumi? Anong dangal ang nawaldas? Sabihin

ninyo ng tapat sa akin: ^ako nga baga ay nau-

lol na tunay, o kayo ang mga nangaulol na la-

hat? ^Ano at , . -

—.jjiSus!!j[-^ang biglang gulat ni Ester.

—

jAy6n silal jjAydnl!-

At itinurd ang mga ilan kataong naglalagos

sa libis.

—jAng Piskall iAng mga konstable!—anang

aangangatal na matanda,

—jYumaon ka na!,—ani Ester kay Ruben,—

lYumoon ka na!,—sabay tulak.

—^Ako? ^Ako ang yayaon?.—ang tanong ni

lO
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Ruben. (

—iYumaon ka na ! jTurnakas kal—Tang ulit n'

Ester, saka muling ipmagtulakan ang kaniyang

kaka.

—^Bakit?,—ang* tanong ni Ruben na nagkakan-

lulua ang niga mata at nangingini^ an^; buong

katawan.—^•Bakit? Sa kabiia ni» niahi^iit sa dala-

wang buang pagkawalay ko sa inyo, sa kabi'a ng

mirami at malalaking panganib na naligtasan ko,

n^ayong kayo'y mulj kong makita, ngayong

ako'y sabik na yumakap at humahk sa inyo, nga-

yon pa naman ninyo ipagtatabuyan ako sa inyong

harapan, na para bagang ako'y isang taksil......

lOh Ester! {ba pangalan ng Diok ay huwag mo
ikong ipagtulakan ng ganiyan! |Huw*ag mo akong

pagtabuyan! jiMaawa ka sa kaka mo!!.

— iUmalis ka ng madaii, Ruben!,--Tang ulit ni

Ester.—{Tumakas ka na! iTumakas k9 na!

Saka muling ipinagtulakan.

— ^Bakit?,—ang mapait na ngiti ni Ruben.

—

^Totoo ka na bagang nasusukiain sa kapati^

mo, at gayon na ang pagtaboy mo sa akin?.

Lalo ng tumanois si Kster.

—Ikaw ay minamahal ko. Ruben,—ang sagot
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w lister.—Ikaw ay min imihil koiiii mihigit pa

kay sa sanli kong buhay. Datapuwa*t. ..yumaon

ka na sana. Narito na*t dumarating ang mga

may kapangyanhan. ikavv ay kanilang dadakpin»

—^Sino? ^Ako?.

—-lyang^ bangkay na walang ulo . . . saka

pa si Gloyia . . . . j 1 umakas ka na sana!.

—iDius ko! ^Ano ito? ;An6 ang aking nari-

rinij;?,—ani Ruben na anaki*y ulol ngang tunay.

— jlumakas ka na!;—ang ulit ai Ester.-

—

illigtas mo ang iyong buha> ! illigtas mo sa bi-

bitayan ang dangal ng iyong angkan!.

—{Hindi! iHindi nga ako aalis!, ang matatag

na sagot ni Kuben.— Hindi ako aalis at ibig

kong mak^aang mga maykaf>angyarihan, upang

maih^yag nila sa aking n ga niata ang mga

kakilakilabot na kataksilang bumabakod sa bu6

kong buhay.

—Gani^'an nga,-r-ang tugon matanda —^Ya-

yamang ikaw ay nagkaroonng. katapangang

gumawa ng kapaslangan, ay magkaroon ka rin

naman ng kalapangang tun^anggap ng lalong

mabigat na parusa. Mabitay ka ma'y di kaila*

ngan, huwag na di tuasabi lamang na ikaw ay
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lao. Siibiht kung si kabila n^ paiuioat niono

iT^angangagaw ng babayi, mamiii.ilii, manlalason

at mamumugor, ay matatawai:; ka pang duwag.

ay hindi ka na maaaring ipakibilan}> sa lahi ng

tao

Kulang lamang ay di maulol si Ruhen sa di

niya mahulilip na narinnig at nakikua.

Dumating ang mga konstable, kasama ang ka-

nilang tenienle ar ang Piseal, at isang tagaturo

ng daan: ito ay may dalang asarol*

—Teniente,—anang Piseal.—Dakpin ang taong

lyan.

Saka itinuf6 si Ruben.

—^Ako?,^—^ang kaniyang tanong,—saka napa-

urong.

bi Ruben ay kinubkob ng mga konstable.

—Hindi ko po kayo ipagagap6s,—anang Te-

niente kay Ruben, — Subaii*t pa^^kilos ninyo ng

masamang ayos, ay paka-asahan ninyong kayo'y

mamamatay.

Saka hinarap ang kaniyang mga kawaL

— Pagkilos niya ng anyong laban 6 tataanan,

aj i lyoiig barili j,—ano kaniyang utos.

—iGiniong Teniente!,—ang panikluhod ni Es-
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ter na dop ano kamay.—Maawa po kayo sa

aking kapalid! ^

—^^iAno't maaawa sa akin? ^Bakii?,—ancj tu

lol ni Ruben.

Natanawan ng Piskal an^ ban^kay na pugot

anj^ ulo.

—;Anong bangkay iyan?,—anj{ kaniyang dag-

ling tanong.

Liningon ng lahat ang bangkay.

Si Ruben ay inirapan ng malalim na maia

ng teniente.

—|TampaIasan,-l-aniya.ri.jPinugutan rg ulo!.

—^Kanino ang ban^^kay na ito?, —ang lai.ong

n(» Piskal:

•—^Sa akin ba_jiinyQ itinatan<^ng?,-^ay^g

mangha ni Kuben. ^
—Opo, sa inyo. ^Kaninong bangkay ito?.—

ang muiing tanong ng Piskal.

—Hmdi ko naktkilala, -ang sagot ni Ruben.

.TT-^Saan naroon ang kaniyang ulo,—ang mu-

ling tanong ng piskal.

— ^Bakii? — ang matatag na sagot ni Ruben

—^Ano ang itinatanong ninyo sa akin!.

—^ltinatanong ko po sa inyo,—ang madiing

1 t



uiit ii^; Piskal,— kunj4 saan narwon an^; ulo ng

ban^k.'iy na iio.

— liMakiy ko!!,—ang lugon hi Kuben.—^Ako

ba;ja ani> |)umu^ot ng kaniyanjj lilo?.

— ^tlindi po bajja kayo?,—ang tuya ng Pis-

kal.—Maaaring ipagkaila ninyo ang ulorg naka-

patong sa ibabaw ng inyong dalawang balikat,

nguni*t hindi ninyo maaanng ipa^i^kaihi ang uio

ng bangkay na ito.

Si kapiiang Luis ay nangaial; si Ester ay

lalong uagliimutok.

—Sa ibabaw ng hbingan ng una, ay doon

piuatay at pinugutan ang ikalawa.—ang bulong

ng teiiienie.

—Alisin dilo ang bangkay,—ang utos ng

Piskal §a ijoga kostabulano,— saka humukay di"

yan din sa kaniyang pinanggalmgan.

Saka ilinuro ang pagitan ng Mag-asaw^ang

Bato.

—jDiusko!,—ang buntong hininga ni Rub^n.

— t Ano ito? Naririnig kong maliwanag ang kani-

lan; salila, ngunit wala akong mataosan kaunti

man sa ibig nilang sabihin. Ak6*y kanilang linih-

bak sa sahta at sa tingin: tumatangis ang aking ka-
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patid; nHngeUigatai an{:j anYa ko; at ako'y bina-

ba:jtayanj^ paran^ isan;^ paslany. D )on ay may

isan^ bani^kay na ^nnlitan ng Iny at itmatanong

niiang pilit sa akin an^ kanyan^ ulo at sa

p^^itan nitong d ilawang haio ay sila*y huniuliu-

kay at bawa't ukit ng asarol sa Inpa ay tinatanaw

nilan(u iiai;kakandidilat a;ij^ mga matang anaki*y

may hniahan^p sa ilakm jDius ko! ^Hindi ko

inalutuhan ang isipin. Napaparam yaring bait sa

diHm ng lahat ng bagay na nangyayari sa aking

harapan!

Tinutop ang kaniyang noo. Sinisiyasat ng

ubos tiyat;a ang p&nahono; lumipas, nguni*t wa-

i!a siyang maapuhap na kaunii matig bagsy

na mailnhinooil sa kaniyang mga nakikita a^

naririnig ngay6n. ?

Lumipas a:ig sandali.

Ang lahat ng mata ay parang ipinako sa lo*

ob ng hukay

liiglang nagulat ang lahat: Kumalabog ang asa-

rol sa hipa: may tinamaan kahoy.

— iTabla!,—an^ng leniente.

— iK2.baono!,_ang sahod ng Piskal.—Madaii

ang paghiikay^
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K jlanjj lamang ay liinKiiayin si Esrer. Si ka-

pitan«j Luis ay halos iiiainis. Si Kuben ay na*^-

inasid.

At tunay nganji kabaonjj anjj doo*y nahukay.

Nakaliiaw na ant^ gilid ng lakip.

—M.;dal5,—ang utos ng lenienie.

Sa loob ng sandali ay naangat an^i kabaonf>.

—Lhoii ninyo riio,—ang da^^ling uios ng

Piskal

Ang mga k'^^tabulario ay lumupad.

Kiouha ng Piskal ang asarol at binalungkit

anj> takip ng kabaon^. Ic6 ay nabuksan pagda-

lea at lumitaw anfj lihga bulo ng taong naka-

suot sa isang napakadikit na damit at pawang

makikinang na hiyas.

-— |jjSi Gloria!!!,—ang malakas na sigaw nt

Ruben, at biglang nagduniapa sa kabaong at

niyakpp na iiiahigpit.

Kuleug lam^ng ay madurog ang tnga puio

sa habag ng mga nanonood.

Itinaas ni Ruben ang kaniyang ulo, sak?t pi-

nagmasdan ang laman ng kabaong.

—Oo,—amyang nagkakangluluwa ang mga

mata.—jli6 nga ang mga but6 ni Gloria! |Narito
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ano kaniynna damiil jNarito ang kaniyang mga

liiyas! (Ang lahat ng ito ay siya niyang suot

iioong {^abm^i .... jiiGloria ng kaluluwa ko!!'

Saka 'imlmg ipinagbaunan ang ulo sa loob

ng kabaong.

Si Ruben ay walang pinag-ibhan sa tunay

na ulol. .

—Patayin na ninyo ako dito,—aniya sa mga

kawal.—Ngayong nakita ko na ang kahulugaw

iig kinabakaba ng akmg dibdib, ay hindi ko na

kailangan ang mabuhay pa. ijPatayin na ninyo

akong rnadalt.

— Alisin siya sa tabi ng kabaor|p,,^ ang

utos ng PiskaL

Hinawakan ng nriga kawal sa kamay si Ru-

ben, at anyong babatakin, nguni*t biglang binal-

tak nito ang kaniyang bisig, kaya't ang mga

kawal ay kaunti hg mangaparapa.

—Sinabi ko ng ako*y pataym nipyong mada

ii . . . . iijGloria ng kaluluwa ko!!1

—Lumayo po kayo sa kabaong,—ang utos

ng teniente kay Ruben.

—Ayaw akd,—ang labag nito.—Dito, sa iba

baw ng kaniyang kabaong, ay dito ko ibig xnzn-

J2
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tas ang aking hininga. Dito ninyo patayinako.

—Ruben,—ani kapitang Luis.—Halina,

Saka siya hinawakan sa kamay.

—jAma ko,—ang samo ni Ruben.

—Sumama ka sa akin,—ang utos ng matanda,

Si Kuben ay tumindig. Kulang lamang ay

di mabuwal. Siya*y inalalayan ni Ester.

—Kuben,—ang payo nito — Lakasan mo ang

iyong loob.

Ipinalagay ng PiseAl sa isang langkayan ang

bangkay na walang ulo, saka inuwi sa bayan,

kasama ng kabaong na may lamang mga buto

ng tao, damitat hiyas

Sa akala ni Gerardo kanginang siya y bago

umuwi sa bayan, ay ang bangkay na walang

ulo ay bangkay ni Gloria. Sa akala naman ni

Kuben, ng Piseal at mga kasanla, at sampu

pa nila Ester at kapitang Luis, ay ang mga

buto sa loob ng kababng ay mga buto rin

ni Gloria. Sa makatuwid ay ang dalawang

bangkay na iyon . ay pawang bangkay ni GIo-

ria: subali't nalalaman ra naiing si Gloria ay

buhay, at ating ihiwang kasama ni Dimas.

^O'^
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Hatol bitay

Pagdating sa pangulong lalawigan ng Piseal

at mga eonstabulariong may dala ng bangkay

na walang ulo at kabaong na kinalalagyan ng

mga buto, damit at hiyas ni Gloria, si Kuben ay

agad ng itinuloy sa bilangguan.

Ginawa ng hukunian ang lahat ng kailangan,—

npang malaman kung kanino ang bangkay baba'

ying pugot ang ulo, subah't walang lunntaw na ka-

unti n^ang kaliwanagan, Wp't pinaglibay ni Ru-

ben ang sagot na hindi niya naialamang tunay, pa-

hblnasa'y dinatnan na niyaog pi^got at walang

iilo sa pag~iian ng J\Iag-asaivang Baio,
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Dahil sa gayon ay ipinabaon ng hukuman

ang nasabinti bangkay, tinigilan ng P skal ang pag-

htis hinggil dito, at ang hinarap ay ang hin|;-

gil sa mga kasalanang lumiHtaw laban kay

Ruben.

Pagtanggap ni Da. Mereedes Laksamana sa

balitang di umano'y natuklasan daw ang mga

buto ng kaniyang giliw na si Gloria, ay siya*y na-

patungo pagdaka sa Hukuman, sa panig na

'tanggapan ng Piskal, at pagkabukas ng kabaong

sa kaniyang harap, ay siya*y biglang hminia-

lay. Kinilala niya at pinagtibay sa harapan ng

Hukuman, na ang mga butong lyon ay mga

buto ng kaniyang anak, sapagka*t ang mga

hiyas at damit na nakita sa loob ng kabaong

ay dih ioa kungdi ang niga hiyas at damit na

suot ni; Gloria noong gabing siya'y agawin.

Nangagsulit din sa harapan ng Hukuman

ang mga nakasalo ni Glona sa hapunan noong

gahing iyon, at ang mga ito, niatapos niakita

ang laman ng kabaong, ay sinabi nilang lyon

nga at dili iba kungdi ang mga hiygS at da-

'mit na suot ni Gioria noong gabi ng sayawan.

In'harap din ng Pi'^kal sa Hukuman ang
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sampung saksing nakuha niya sa Sangang-daati,

at ang mga ito'y nangagkaisang nagsabi, na

ang mga hiyas at damit na na sa loob ng ka"

baong, ay walang pinag-ibhan sa mga hiyas

at damit ni Gloria, noong gabing nakita ni-

lang siya*y painumin ng lason ni Kuben.

Ipinakilala ng Piskal si Ruben sa mga natu-

rang saksi, at pa^^kakita sa kaniya ng m^ a ito,

ay pinagtibay nilang ang lalaking na sa kani-

lang harapan ay dili iba kungdi ang Doktor

Ruben na nakita nilang kasama ni Gloria sa

Sangangdaan, at ito rin nga ang nagnais pu-

miUt S£i nasabing kaawa-awang babaying, dahil

sa ayaw pumayag sa kaiiiyang mahalay na pi"

ta, ay kaniyang pinainom ng lason.

Hinggil kay Ruben, si Osear ay siya niyang

naging tagapagtanggol. Pinag-nbos nito ang la-

hat niyang kaya, subali't walang nagawang ano

mang sukat ikagaan ng kapanagutang lumih'

taw laban kay Ruben, palibhasa^y wala siyang

maiharap lia isa mang saksi, kasulatan, tao

o ano mang sukat makapagligtas sa kaniyang

ipinagtatanggol.

Palibhasa*y lubos ang pariniwala rvi Krben.



AURELIO TOLENTINO 50

na 5.1 Gloria ay namatay na nga, kaya't siya'y

talagang ayaw ng mabuhay, at dalnl sa geiyon

ay siya'y hindi na nangatwiran,"'*ti^ang siyb*y

iumigtas pa. Bukod tanging sinabi niya, na

P'igpanaog i iya sa beihay i oong kinagabihan

ng ika 7 ng JuliO, kagaj;aling liiya sa Maynila,

ay tinawag s:ya sa bahay ng isang taong may

dala ng tarheta ng kaibijian myang si D. Her-

nardo Sanchez, sapagka't nasugatan daw sa ka"

may, gawa ng pagputok na hind: sinadya ng

kaniyang sanling bar.i,. At pagdating niya sa

ibayo ng ilog, na kung saan daw naroon ang

naturang D/ Bernardo Saachcz, ay siya'y may

dmatnartg mga ilang lalaking pawang may mga
rebolber/ siya'y p nagbaiitaang patayin, tinak-

pan ang kaniyang mga mata, kinabitan ng ga-

pos na €esposas> sa kamay, isinakay sa kaba*

yo, saka siya duiala kung saan.saang gubat at

bundok. Siia raw ay magdunag na naglalagos

'sa mga kasukaian, at pagka-umaga ay sila'y

nakarating sa isang matarik na gulod, siya'y

iniakyat doon siak^ binantayan gabi't araw, sa

loob ng mah'git sa dalawang buan, hangoang

sa siimapit ang oras na siya*y ihatid ng e^ala-
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wa kaiaon}{ bantay sa labi noong d.ilawHng ma-

ialaking batong kung saan siya dnatnan n^

P.skal at mga kasamang kostabulario.

Sa makitwiel, ay ku«g tuiay mang hindi na-

ngatwiran si Kuben, upang siya'y lumigtas, ngu-

ni*t Inmii rin naman niya inamin ang mga ka-

salanang sa kaniya'y ibinibintang«

Pmipilit ni Osear si Ruben, upang sila^y mag-

harap sa Hukuman ng mga saksing makapagpa-

totoo ng siya'y dakpin ng mga taong may •*re-

volber** sa ibayo ng ilog, ng siya'y kabitan ng

"•esposas* sa kamay, ng siya'y isakay sa kabayo

at dalhin sa gubat, ng siya'y binabantayari sa
^

ibabaw ng gulod, ng siya^y ihatid ng daiawa ka-

VAO sa tabi ng Mag-asawang Bato^ upang lumi-

taw na mahnis wa hindi nga siya ang umagaw

at pumatay kay GJoria, at tuloy ipinangangako

u\ Usear nasiya ang bahala«g iiahanap ng mga

saksing kailangan, subali^t si Kul>e« ay hindi

«apahimok, maging kay Osear na kaniyang

taiiggulart/at maging sa luha at panikltahod ni-

ia kapitang Lti s at ni Ester na dumadalaw sa

k uiiya sa biiangguan araw-araw.

—Hindi kailaoganjg akoy mabitay.— aniya,^

—



5 2 .-VUKIit.lU lULlllNrii>JO
•^

_..__ .

'

Ngufii*t hindi ko maaainin aiig tayo'y sumapakat

n^ saksing.magsasabin:g kanilang nakita aiig ba-

gay na wala silang malayl

Ng srOsear ay wala ng totoong magawa sa

pagtatanggol kay Ruben, ay sinabi niya sa Huku-

man, at pinaiunayan niya sa pamamagitan ng

mga ilang saksi, na sapol pa noong sila*y nag-

aaral na magkasama ni Kuben, ito ay madalas

sumpungin ng pagkasira ng pagiisip. palibhasa*y

talagang siya'y raay sakit na gayon, subali*t la-

ban dito, ang Piseal ay nagmungkahing si Ku-

ben ay siyasatin ng tailong manggagamot: isa ang

ihahalal ni Osear, isa ang ihahalal ng Piseal at

isa rin ang ihahalal ng hukuman.

Gayen nga ang nangyari, at matapos siyasa-

tin at pagmasdang maghapon ng tatlong manpga-

gamot si Doktor Ruben, bukod tanging ang

halal ni Osear ang nagsabin «marahil nga ay

sira ang pagiisip ni Kuben: subali't ang d»la-

wa, ang halal ng Piskal at ng sa Hukuman, ay

nagkaisang nagsabing si Ruben si matino, Bu-

kod sa ritG, ay pinatunayan pa at pinagtibay

ni Ruben na kailan pa man at magpahangg»

ngayon, ay tunay ngang^ hindi nasira aitg ka-

.<-/*"
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niyan^ p^^^-iis'p.

ISiawalaii ng kasaysayan ang lahat na pa-

raanj^ oinawa ni oscHr. upant^ si Ruben ay

lnini};jtHS.

S.4 katapusan, at ng maiharap na ng Piska

Mt ni Osear ang kani-kanilang kasulaian hniggil

si ba^^iy m ito, ay nanao^ ang harol ng Hukoni

na na«;pas ya ng: Una, maiiwanag na lumiliiaw

ang mga k isalanahg pangaugagaw ng babayi,

pamimUit at kusang f>a^ };ai^>^, na linaiawag na

«rapio>, «violacioii> at <asesinaio» sa COiJl"

GU PENAl.. Ikalawa, alinsunod sa nakita't ba-

lak ng Hukinnao, ay walang ibang dapat ma-

nagot sa mga nasabing kasalanan kungdi bu-

kod tanging si Ruben Gatsalian. Ikatio, na

walang nangyanng ano mang bagay na alala-

ong baga ay makapaj>pagaan sa mga nasabing

sagutin. Dahil sa gayon ang Hukuman ay nag-

bitiw ng hatol na si Ruben Gatsalian ay bita-

yin talian si liig at ibitin hanggang sa mama

tay na lubos.

Nagsakdal si Osear sa Kataastaasang Huku-

man (Gorte Suprema) laban sa nasabing hatol,

subaU't matapos siyasatin ng nasabing Kataas-
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taasang Hukuman an^ mga kasulatanfj ginawa

hinj^}^!l dito, ay pinagtibay ang hatol na pasiya

ng unang Hukuman.

Sabihin pa kaya ang tangis ni Ester.

Si kapitan Luis ay nagkasakit ng inabi^at.

Ang knsulatang litis (oausa) laban kay Rubtn

ay napahpat sa Gobernador General.

Si Osear, si kapitang Luis, si Ester at l<unj:;

sinosino pang mga darakilan{/ tao ay nat^sitinaj>

na laliat at pinag-ubos ang kanilan{j; kaya, upan^

kamtan anjj; kapatawarang indultp kay Ruben,

subaii4 ang Gobernador General, palibhasa y wa~

lang maapuhap na kaunii mang katwirang ma-

pagbatayan ng nasabing kapaiawaran, mapail

man sa kaniyang kalooban, ay pinagtibay ang

hatol bitay na laban kay Kuben.

Natapos ang lahat na katlangang gawln. Vyala

ng kulang kungdi ang 'lakdang araw ng pagtu-

pad sa nasabing kakilakilabot na hatol

Kaginsa ginsa*y nabasa sa mga pahayagan, na

si Ruben ay bibitayin sa bayang X., sa ika 20

ng Oetobre ng 190 .... » ikawalo ng umaga^

dahil sa kasalanang pag-agaw, pamimilit at ku—

sang pagoatay kay Glor'a Lakandula at L^k
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samana.

Palibhasa'y kapuwa may sakit at nararaiay

halos sa banig ang mag-amang kapitang Luis

at P2ster, ay hindi na nakarating sa kanila iyong

kalagim lagim na balita,

Sumapit ang kakila-kilabot na araw.

Madilim-dilim pa'y bumangon na ang mga

taong naninirahan sa bayang X. upang manobd

sa pagbitay kay Ruben, sa tapat ng simbahan

ng nasabing bayan.

rsioong mag-iika 7 ng umaga ay nagising ang

mag-amang kapiiang Luis at Esier, dahil sa

ahngawngaw ng maraming taong nagsisipagdaan

sa tapat ng kanilang bahay.

Sila'y dumungaw sa isang Hnib.

—^Ano at maraming taong nagdaraan?,—ang

tanong ni Ester sa isang kakilala.

—^Hindi po ba ninyo nalalaman?,—ang sagot.

nit6.—Ngayong umaga po bibitaym si Kuben:

magdamag na itinatayo ang bibitayan sa hara-

pan ng simbahan.

Ang mga salitang ito'y anaki y kulog na big-

lang pumutok sa tainga ng kaawa-awang mag-

ama.
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Hhuli na nila hakuhant; niai;;bihis, at tu-

mataKbon}/ napatungo sa bahay ni Osear, sa

tapat ng simbahan, tagiliran ng bibitayan.

Kahabajj-habag ang anyo ng niag-ama. \Va-

lang kaunti manu ayos ang kaniiang dpmii sa

katawan, gusot ang buhok at anaki*y n)ga tu-

nay na ulol.

Si Osear ay dinatnan nilang sumusulat at na-

kabthis ng iiim.

—Osear,—ani Ester.—Ikaw ay ibig kong ma-

kausap.

—Ipagpaumanhin mo sa akin ang isang ^an-

daii, at tatapusin ko lamang itong sulat —ang

sagot ni Osear.

—iWaia ngpanahon!,—^ang tutol ngniiiia'da.

—Mayroan po, at labis pa,—ang sagot ng bi-

nata, samantalang'humaharurot ang panulat

sa ibabaw ng kalatas.

Lumipas ang sandali, mahiksing sadaling katim.

bang pg sampung taon sa naghihrhiay na mag-

ama.

Tiniklop ni Osear ang niyari niyang sulat, ipi-

nasok sa isang ••sobre'*, sakaisinilid sa kaniy^^g

lukbutan at tumindig^. *

*
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—^Ano yaon?,—ang tanong niya kay Esier.

—Bibiiayin daw ngayon si Ruhen,— anjj sagot

niio.

— ;Bakit? ;Hindi ino baya nalalaman?,—anj< ta- ,

nony na anaki'y tuya ng matanda.

—Nalalairan ko nga p6, nguni'i ako*y hindi

naniniwalatii;. ....

—^^Usear,—ang luiol ni Ester —^Hmdi mo ba

ipinangakon^ mahi^^pit tia hii di maaano s*

kaka?

~Uo, nga. ipinangjiku ko. at iio'y akmg tu-

ttipnr^n,

—Gayon pala, ^at bakit siya'y bibiiayin nga-

y<:nij; umaga?

—Siya'y hindi bibitayin.—ang sagot ni Osear,

ka^abay ng isang masaklap na ngiti,

— jHindi raw bibitayin! ^Hindi mo ba nakikita

ang maran»ing taong halos hindi magkasiya si

mga lansangan» libo-libo, laksa-laksa, upang marg-

sipanood ng bitay?

—Oo, nakikita ko, nguni't si Ruben ay hindi

bibitayin,

~r>jHindi raw bibitayinl ^Hindi mo ba naki^iia

ang bibitayan dian 3a harapan ng bahay?



—Ooy nakikita ko, nguni't si Ruben ay hrndi

bibitayin.xSinabi ko na.

Biglang uHialingawgaw. ai nabaiisa aiig mga

tao sa lansangan.

Sigawan dito, tuiakan doon, siksikan, takbulian,

ugong, sumpa/dasal, ay naroon ng lahat, Duma-

rating amg isang **carrong** batak ng dalawang

kabayong malalaki at kubkob ng maraming ka-^

wal na pawang nangakasakay sa kabayo at may

mga pasang baril

Si Da. Mereedes Laksamana ay sumakay sa

kaniyang automovil at dumalo rin sa tapat ng

simbahan, upi^pg^ipanood sa pagbitay sa taong

pumaiay sa k^niyang kabutong anak.

Si Ester ay dumungaw sa linib, nan'gini^ ang

kaniyang buong katawan, saka lumuhod ng aa

lawang paa, daop ang kamay, sa harapan ni

Osear.

—|Oscar!, —aniya.—|Ang wika mo ay hindi

bibitayin si kakal,

—|Hindi nga!

—^Papaanong hindi, sa ayan at dumarating

ang ^**carrong •• kaniyaiig kinaluliilanan? |Ay Os-

ear! iPaka-asahan, mo na ang oras na pagbitay



kay Ruben, ay siya ring oras ng inamin kong

kainatayan. [Ai ang oras na iyan ay nariio na't

mabilis da dumaraiing!

Huwag kang mag-ala ala: si Kuben ay hindi

mabibiiay.

— jHindiraw mabibitay! |Hali ka nga dini sa

linib ai tingri^an mo ang "earrong'* iAyanl.

lAyan na siya!

-—Sinabi ko ng siya*y hindi mabibitay, Ester;

makikita mo ngayon,—gpi Osear, kasabay ng

isang mapait na ngiti.—^Nasubukan mo na ba

akp kahit minsan, sa di pagtupad saialong mun.

img pangak^?

—Tunay nga at hindi, subali't dapat mong

talastasin na ang pangak6 ay utang, at ang utang

ay dapat pagbayaran- ^Ano't hindi ka magbayad

ng uiang, ngayong ikaway sinisingill Kupg ma-

maya ay huh na. :-

.—Ak6*y magbaibayad ngayon din,

Kinuha hi Osear ang kaniyang kal6, (sombre-

ro) at matuhng nanaog.

Inakala ng mga ito, na si Osear ay may na-

hahandang taong ialagang aagaw kay Kuben.

—Ester,—^ang anas ng matanda sa tainga ng
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kaniyang anak. —Maiwan ka dito sa ba^ay,

upang ikaw ay lunugtas. Si Ruben ay aaga-

win ng niga tao ni Osear, at asalian mong

magkakaroon ng katakot takot na parayan, Ma-

buti pa nga ang gayon; mabuti na nga ang

siya'y mamatay sa labanan, kay sa bibitayan.

—Gayon pala ^ay bakit kayo'y mananaogr

—ang sagot ni Ester.

—Upang ako*y makatulong sa lahat ng ba-

gay. ^Maa^ri bang hindi ko damayan ang aking

anak?.

—Kung kayong matandang mahina ay niay

nais tumulong, ^^y ako pa kayang batang ira-

lakas ang hindi?. Kayo ay siyaiig dapat niai-

wan dito.

At si Ester ay matuhng naoaog. Ang ma-

tanda ay sumunod sa kaniyan hkuran.

Sumapit sa tapat ng bibitayan ang 'earro^'

Nabuksan ang pinto sa likuran nito* nanaog

ang dalawang kawal na amerikanong kapuwei

may hawak t^a rebolber, sumunod sa kaniia si

Ruben, may kabit na **esposas*' sa dalawang

kamay at v**grilleie" sa dalawang paa. at sa

hkuran niya*y dalawa pnng kawal na amerika-



* nong gaya rin ng una, ay kapuwa may hawak

na rebolber.

l'Kakilakilabot na sandali!

Ang bayang nanonood ay bahagya ng humi>

hinga.

Pumanhik na kusa si Ruben sa bibitayan.

Tahimik ang any'6 at hindi nahaltaan ngr ka-

unti mang takot.

Kasamaii niyang nanhik ang E«ikribano ng

Hukuman, ang'pamunuan ng mga kawal, ang

isang artienkanong tagapagbltay at isang pari*

Ii|Hintay!!!, ang malakas na sigaw na uma-

liiigawngaw buhat sa kakapalan ng tao.

Namangha ang lahat.

Ang sigaw na iyon ay parang isahg malakas

na kulog na.doo'y biglang limugong.

Ang lahat ng tao*y iumingon sa pinanggah'ngan

ng sigaw. Nakita ng madla si O^ear, taas ang

isang kamay at may hawak na sulat.

—juras na!, ang buleng ni kapitang Luis

kay Ester.

Ubos lakas qa sinagasaan at binawi ni Es-

ter ang lahat na na sa katiiyang harapan, hang-

gang sa siya'y nakarating sa pun6 ng hagda-

16
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nan ng bibitityan, Kasunod ang ntaianda, '

An^ ma^ama ay handa sa patayan, kabit

waling iaj>lay na sandata.

HjHiiuay!!!, ang laloi.g malakas na sigaw ni

Osear.—Ibig kong makausap ang maykapang-

yanhang pinagkatiwalaang^ tumupad niyang ka-

k lakilabot na hatol. Ako*y may ta^l^y na

hdnu mahalagang kasulatan.

Siye'y manyayahang pumaahik sa b»bitayaiK

—AKo*y n;4p.4riio,—ang sigaw ni Osear ng si-

ya*y na sa itaas na,—upang iligias ko si DooLor

Ruben Gaisalian sa kaparu.-ahang nkol sa is*ing

kasalanang h»ndi niya tunay na ginawa.

«Batid ng niadla, ai gayon din batid ng Huku-

man, na si Ruben ay bibitayin, dahil lamHn}:?^^»

siya*y walang saksing nakapagpatotoo na siya y
walang kamaiay-malay sa kasalanang sa kaniya y
Jb nibintan^^ at ang tanging pinagbatayan ng

mabangis n^ hatol ay walang iba kungdi a(ng sa-

laysay ng mga saksing laban sa kaniya. Gay6n

pa man, ay nabbbatid din ng madla na/si Ruben,

magpahangga ngayon, ay hindi umamin sa ka-

salanang pagpatay kay Gloria. Si Ruben ay hin-

i^i raesinungaling; si Ruben ay walang kasr^^a? an
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i\ Ruben ay hnidi dap^t mabitay. ^Nalalaman

ninyo kung sino ang dapat bitayin? ^Nalalaman

ninyo kung sirio ang tunay na pumatay kay Glo-

ria? i||Ak6!!!

Biglang umalingawgaw.

Ang saiitang <iiiAko!!!> ay parang isang

lahtakang doo y pumittok.

Sa may pund ng hagdanan ng bibitayan ay

may narin'g na isang mataiim at mahiksing s^-

gaw na nakasagot ng sigaw na «i||ak6!!!»^ni Os-

ear, Ang sigaw na iyon ay kay Ester na b'glang

hinnnatay at nabuwal sa kandungan ni kapitang

Luis. lyong kalagim-Iagim na pag-asang nagha-

n sa kaniyang pag-iisip, na di umano ay aaga-

win si Kuben at magkakagulo, at magkakaroon

ng patayan, ay biglang naparam, at pagdaka'y

sumahbad na kasingbihs ng kidlat sa kaniyang

ala-ala ang pangak6 ni Osear noong siya'y big-

yan ng isang hiblang buhok na sangla, pangakong

kung dahil kay Ester ay sasagasain ni Osear

kahit pa man ang bibitayan.

—^Kayo po ang ano?,^—ang tanong ng Eseri-

bario kay Osear/*

—|Ako po ang tunay na purnatay kay Glorial,
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^ang sagot nito.—Ako ang inyon}^ piilin; ako

ang inyong bitayin.

Kakila-kilabot na alingawgaw sa madla.

Si Ruben ay parang nananaginif>,

—-Ginoong Eseribano,—ang dugtong ni Osear*

—Nariio ppang *Uele^raa>a * at inyong ipahatid

sa Gobernador General, upang kaniyang ipapigil

ang pa^papabiiay kay Ruben^ at pagkatapos ng

kailangang gawin sa katunayang ako nga ang

tunay na puniatay kay Gloiia, ay hinihiling ko

ngayonpa, na si Kuben ay pawalan, sapagka't

siya'y talagang walang kasalanan.

Noon ding sandahng iyon ay naipahatid sa Go.

bernador General ang 'Helegramang'* bigay w
Osear; ai noon din ay dumating ang sagot^

Iniuutos n^ Gabernador General na pigihn ang

pagbiiay kay Kuben, piitin si Osear, at htism sa

hukuman ang kasalanang bagong lumihtaw.

^ 4=r
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KABANATANG V

Sa kakp ng kamatayan

Pagbalikan natin si Gloria at si Dimas na

at»ng iniwan sa gubat.

Barid na nating si Dimas ay may dalawang

malalalim at kapuwa mapanganib na sugat, isa

sa likod at isa sa dibdib, mga sugat na ulos

ni Gerardo, noong si Gloria ay kaniyang ipag-

tanggol sa gubat.

Inaalalay;\a ni Gloria si Dimas sa kanilang

{>aglakad, S2ipagka*t ito ay nabu.bi^wal, at hiud^

ga halos makagulapay, sa dami ng dugong bu*

niulwak sa kaniyang mga sugat.

Palihhasa'y hindi alam ni Gloria ang daan, ay
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si Dimas ang na^^tuiuro ng landas na kanilang

pinaglalagusan, hanggang sa sila*y nakarating

sa isang munti at walang taong dampang hin-

di lubhang malayo doon, nguni*t nakakubli sa

gitna ng isang masukal na gubat.

Si Dimas ay talagang hindi na makhlakadi

at kulang lamang ay malagot ang kaniyang

nangangapos na hininga.

Siya*y tinulungang pumanhik ni Gloria sa

dampa. i

Pagdating sa itaas, si Dimas ay nabulagta na

lamang sa sahig.

—Ako po ay iwan na niny« ditd,—anang

aba,—at maraming salamat sa paghahatid nin-

yo sa akin dit^.

—Hindi mangyayari,—ang sagot ni Gloria;

—

hindi mangyayaring iwan ko at sukat ang nag-

ligtas sa aking puri at buhay. Ibig kong maka-

pagbayad ng kahit k^unti sa aking maiaking

utang sa inyong dalawa ni Juana.

Anaki*y naiinis ang pus6 ni Gloria, ngayong

pinagmamasdang halos naghihingnlo si D»imas

at wala siyang magawa upang mailigtas sa kuko

ng kamatayan. Siya^ walang anomang nalnla-
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mang ganiot .sa ^su^at, at wala rin siyaDg naiala-

man}j; sukat makunan ng papk^in.

i
—^Wala po ba kaj^onfj; nalalainang taong nani-

nirahan sa tnga gawins ito?—^^ang kaniyang ta-

nong kay Dmas.^

—Mairoon po,— ang sai^^ot nito.—M^y isang

matandang lalaking naninirahan diyan sa tabi ng

sapa.

—<jSaan naroroen ang sapang iyan?

—Sa dulo ng landas na iyan ay may isang

sanga sa dakong kaliwa, at ito'y tungo sa nasa-

bing sapa. Sa ibayo , nakukubli sa makapal na da-

wagan, ay n)ay isang dampa. Kung kayo po ay

patutungo doon, ay kaiingat kayo ng paglapit,

sapagka*t ang matandang doo'y tumitira ay isang

tulisang napakabangis: labing linia na ang pinatay

niyang taong lalaki, babayi at bata.Sakaling kayo

po ay paparoon, ay tumawag kayomalayo pa, at

sabihin ninyong kayo*y inutusan ko at siya'y

aking ipinatatawag, at magdala ng gamot na kai-

langan upang gamutin ang aking mga sugat.

Pagdaka*y umalis si Gloria, pasan ang baril

at^ sakbat sa baiwang ang revolber, saka tinun-

ton ang landas na sinabi ni Dimas.
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Siya'y nakaratini^ sa tabi ng sapa, may na~

tanawang darnpa sa ibayo, sa kabila ng da-

wa'^an- ^

Noong si Gloria ay durnatin«; doon; ang ma- *

tandaner turnitira sa danipa ay kasalukuyang

kumakain.

Palibhasa'y ito^y isang tulisang may maraming

ptaiTg na buhay, kaya't pa^karinig sa kulos ng

yabag ni Gloria, ay dagling binitiwan ang isinu-

subong kanin, hinawakan ang kaniyang talibong

saka sumilip sa isang butas ng dihgding. Pagka-

krta niyang nakabihis ng damit pulis ang dama-

rating, may pasang banl at sakbat na rebolber,

ay lumukso pagdaka, daghng nagtaanan, nagsu-

ot sa kasukalan at naglagos kung saansaang ^^u-

bat, anaki'y usang hatak ng isang kawang aso.

—jM.atanda!,—ang tawag ni Gloria, pagkaki-

tang siya'y nagtaanan.—Matanda, ikaw ay buma-

Hk.... Subalin ang matanda ay hindi man lamang

himingon, at laio pang tinulinan ang pagtakbo,

sa gitna ng mga dawag.

—iMatanda!,—ang ulit na sigaw ni Ciloria.—
Ako'y inutusan ni Dmias,

Ang matanda ay malayo ng lubha at hindi
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na narinig ani^ huling salita ni Gloria.

Ang atin^; bini^ining *'pulis'* ay pumanhik sa

dampa. Doo*y dinatnan niyang nakahain ang pag.

kaing kanin at mihaw, na atay ng usang bagong

dakip. Si Gloria ay gutom ng lubha, kaya't su-

mubo ng mga ilang tipak na kanm at ulam. Su-

bah*i biglang sumagi sa kaniyang ala-ala si Din^ias»

kaya't ang ismusubo niyang kanin ay rauhng ibi-

nalik sa pinggan, saka ummom. Ang kaniyang

napigilang pugkam ay pinuno na lamang ng tu-

big, sapagkat itmitira kay Uimas ang kanin at

ulam na nalalabi.

Siniyasat niya ang loob at labas ng dampa.

Doo'y may nakita siyang isang buong usang

nakasabit at hmdi pa nalalapa* Ito ay nahuli sa

silo ng matapda, kangmang madaling-araw,

Siya*y may dmatnan ding tatlong bayong

bigas, walong daing na dalag at isang bastang

tapang baboydamo,

Ang matandang tulisang iyon ay may ganap

na kasangkapan: siya'y may palayok, mga ilang

pinggan, isang sandok, at ma^* i.law^an pa, asin,

at ibang kailangan. •

Si (iloria ay may natuklasang isang munting
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kabang nakasampa sa anaman. Kaniyang kinu-

ha at bmuksan. .

—Nariio ang lalong kailangan ko sa lahat,

—aniya.

Ang rpunting kabang iyon ay may lamang

batong-pingkiyan at lulog na ginagawang apu-

yan ng maianda, bulak susuhring ukoi sa su-

gat, sari-saring ugat ng kahoy, damo at iba

pang gamot na karaniwanig gamitin ng mga

manggagamot-buKid, at mairoon dm namang

maraming kandi (<^arrafa) na pawang may la-

man ng sari-saring gamot boiika, bukod sa mga

karayom, sinuHd na sutla at gnnting na tala-

gang gamit ng n)ga siruhano sa pagtahi ng

mga sugat.

Nakatuklas. pa rin si Gloria ng isang mala-

kin;^ bakol na nakasampa sa anaman. Kmuha

niya*t sinieilan ng bigas. Kumuha rin ng dala-

wang daing na dalag, isang hiwa ng tapang

baboy-damo, dalawang pinggan, isang lumbo,

isang palayok, isang Sindok, kaungling asin at

sampu pa ng ilawan, pati ng kabang m.ay la-

mang gamot, eit g?^yon dm ang natnang pag-

leaing naiwan ng matnnda sa srdiig, ?iy Is'nrn-
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yang binalot at ilinulang lahat sa malaking ba-

kol na naturan sa itaas»

Isinakb^t sa balikat ang kaniyang baril, si-

nunong ang bakol, kinilik ang bangang puno

Dg inumin at bumalik„ sa dampang pihag-iwa-

*nan kay Dimas.

Matapos ibahta sa su^^atan .ang takot at pag-

tataanan ng matanda; ay kaniyang pinakain, sa-

Ka ipmakita angkabang may lamang gamot

—Iio nga,—ani Dimas.

Siya*y pumili ng isahg kandi {garrafa) at ibi-

nigay kay Gloria.

Bmasa niya ang ganiiong sagisag na liakadikit

sa kandi:

—Buhusan po ninyo ng mga ilang patak ng

oan^ot na iyan ang aking mga sugat,—aniya,

—

saka ninyo t^palan ng bulak na basa rin ng ga-

mot na lyan.

Ginawa ni i^loria ang mga bilin ni Dimas.

Kinabukasrin ng umaga ^y siya'y bumabk sa

d^mpa ng m.tnndans/ tulisan, subali't ito ay hm-
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di na bumalik, at hindi malayong natagpuan at

hinabol ng mga kbstabulariong galmg sa Mag-

Msawang Baio.

Pagkakiia ni Gloria na wala ang matanda, ay

inakala niyany hindi na babalik, dahil sa natak^t

marahil sa suot niyang bihis polisya. Dahil sa

gayoii, ai palibhasa*y pinanghihmayagan n»ya ang

usang sariwang doo*y nakaSHbit, at baka mabu-

lok lamang, ay kaniyang kmuha ang kampit na

nakasuksote sa dingdin^^, hmiwa ang isang

hita, ginawang tapa, saka dinalan^ umuwi

sa kinaroroonan ni Dimas.

Noong magdadapit hapon ay ^iya*y bu^i^^'i^

sa dampa tig matanda dahil dm sa panghihina-

yang sa usang natitira doon, at yayaman^ wala

pa rin ang matanda, ay inakala niyang talagang

hindi na nga babalik, at sa gayon ay hinakot ni-

ya ang usa at sampo pa ng lahat na kasangka-

pan, bigas, asin at iba pang pagkabuhay na doo*>^

natitira. Ang usa ay kaniyang tinapang lahat at

kaniyang pinagsikapang alagaan sa hangin-hangi-

nan at sa araw, upang huwag masira.

Samantala*y itinutuloy ang panggagamot kay

Dimas, alinsunod sa mga bilin nito at sa pagla-
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langgas sa kaniyang mga sugat.

Mahigit sa isang buang si Dimas ay nanganib

sa kuko ng kamatayan. Dangan nga lamang at si

Dimas ay lalagang may malakas na katawan

at ialong malakas na kalooban, disin ay hindi ni-^

ya iialigtasan ang kamatayang laging dumadalaw

sa kaniyang paglulubha.

Sa mahngap na pagsiyasat ni Gloria kay Dimas

ay nakita ang pagmamahal rig tunay na kapatid.

Sa tuwi-tuwi na*y walang laging iniisip si Gloria

kun^di ang mabuting paraang dapat gawin, upang

maiwi sa bayan ang sugatan, at doo'y ipagamot

kay Ruben, subali*t waia siyang magawa, una da-

hil sa talagang si Dimas ay mahina pang lubos

at hindi pa makaguiapay» ikalawa'y dahil sa dooy

walang taong makapasan 6 makapangko sa suga-

tan, ikatio ay hindi niya nalaiaman ang landas

na tusigo s;i bayan, upang tumawag ng taong

makapasan ng duyang nais niyang pagluiana"

kay Dimas, at ikapat ay dahil sa talagang hindi

maamin ng kaniyang kalooban, na sakali mang

pangahasan niyang lakbayin ang bayan, ay iwan

niyang nagiisa ar walang sukat sumiyasat sa

kaawa-awan^ Dimas na naglii^^tas sa kaniyaiig pu-

J9
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ri at buhay. *

Lumipas ang tatlong buan. Si Dimas ay naka-

uppng sarili. Siya*y hindi pa makarayo at maka*

lakad, nguni*t maaari ng mag-gapang sa loob ng

dampa.

~L,igtas na ako sa kamatayan,—-aniya.—Sa-

lamat po sa iiiTyong maawaing hngap.

—Ang lahat kong ginawa,—ang pakli ni Glo

ria,'—ay kulang pa sa maiaking utang ko s^a m-

yong magasawa Nais kong matumbasan ang

utang kong ito, kaya't ibig kong kayo man la-

mang ay maiwi ko sa bayan^ doon ipagpatuloy

ang pagpapagamot sa inyo, at kung kayo'y

magaiing na, saka ko naman J|ilakarin sa Ge>

bernador Henerai ang kapatawarang ukol sa

inyong kalagayan, upang kayo*y maging kau-

wala sa aming mga lupain.

-^Salamat na po iamang sa inyong magan-

dang nais,—ang sagot ni Dimas.—Ngun\*t ya-

yamang ligtas na sa panganib itong aking mga

sugat, ay mubuti pa po yatan^ kayo ay umu-

wi na sa bayan. Kayo ay huuhintay doon ng

maraming tao; sa akin ay wala ng naghihintay

kungdi bukod tanging ang kamatayan na la-



-^Hindi. po niaaarino kayo ay iwan ko diio,

—ani Gloria, Sa Jcahft ano pa man ang manti;-

yari, ay ako*y maghihiganti kay Gerardo. Kayo

po ay isant^ malakas na saksi, laban sa kani-

ya, kayo ay ipagsasama ko sa bayan» at panga.

ko keing kayo*y hindi maaano.

—Kung gayon po,—ang tugon ni Dimas,

—

ako man nga ay nais ko ang makauwi sa bayan.

Di kailangang ako*y bitaytn man doon, huwa^;

di lamang maisiwalat ko sa harapan ng mga

may kapangyanhan ang lahat na kapaslangan

ni Gerardo. Kung ako' po ang siyang manana'

iaysay sa harapao ng hnkuman^ ay ivalang sa-

lang hfndi''S«ya mabibitay.

—;Kaya?—ang biglang tanong ni Gloria.

—Wala pong pagmamaliw^—ang patibay ni

Pimas.—Sapilitan poog siya'y mabibitay^ gaya

ng sapihtang paglubog mamaya niyang araw na

tumatanglaw $a atin ngayon. Ako po ay may

pinanghahawakang sulat: sa sulat na ito lay nabi-

bitin ang kaniyang kamandagang buhay.

Kinuha sa kaniyang lukbutan ang kaniyang

miinting kalupi at initabas ang isang sulat na do-
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oy natatago, saka ibini^iiay k;^y Gloria.

—Narito poat inyong basahin,*—ang kaniyang

idinugtong.

—^Ano po ang kahulugan ng sulat ria ito?,—

an^ r^nong ni Gioria.

— lyan po,—ang tuj:ion ni Dinrias,—ay siyant;:

sulai na ipiuabigay niya kay Quintnja ng siya*y

ipasundo sa akin^ noong bago niya lasunm at

ibiong buhay.

Saka sinalaysay ni Dimas ang lahat na nang-

yari, hinggil sa kakilakilabot na sinapit ng buhay

ng kaawa-awang Quintina:

Si Gloria'y naiinis halos sa pakikinig sa ga*

yong kalupit na kapaslangan ni Gerardo.

Gayon din naman, sinabi ni Dimas ang ginawa

ni Gerardo/ Hinggil sa pagpapadakip niya kay

Kuben, pagkadala nito sa bundok at ang pag-

kapawala sa kaniya sa utos din ni Gerardo, da-

hil sa siyay nagpadala ng sulat saPiseal na kung

saan )tinuro ang pinaglibingan kay ^uintina»

baga ma't ang sabi sa suiat ay ang bangkay ria

doo*y nahhbing ay bangkay ni Gloria, na pina-

tay at ihnibing doon ni Ruben.

PRV^*arinig ni Gloria sa gayon ay dn};Iing
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iurnindig.

—^Totoo baga ang labat ninyong sinabi?,

—

.anjj bigla niyanig tanong.

—Wala pong kabulaanan kaunti man,^—ang

sagot ni D'nias.

— !0h!—ang nangangapos na bunt^ng-hininga

«31! Gloria.— Kailangang ako*y umuwi ngayon diiK

— Kailangan nga pong lubos ang kayo*y umu-

wi, at baka sakaling si Doktor Ruben ay nabi-

bil.anggo, 6 na sa lalong malakmg sakuna. Ako

po ay ipasundo ninyo ng duyan dito^ upang

ako^y n»akapanalaysay sa harapan ng bukiiman.

—^Saaii a^ig dian?,—ang tanong ni Gloria.

-—rMarami pong lubha ang mga balabalaking

landas^ at napaieahirap tuntunin ang daang tu-

figo sa bayaru Datapuwa't kting ibig po nin-

yong makawi agad at huwag maligaw. ay ma-

aari rin, nguni't may kahirapan nga lamang*

Kung bubat dito ay taiapatin ninyo at huwag

huuiiwalay 5|a linulubugan ng araw% na parang

ito ay siya ninyong tinutungo, ay sapihtang sa^

isapitin ninyo ang Dulong-Nayon.

—Yayaon na ako,—ang pagpupumiglas ni

Gloria. .

20
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—Mairoon pa po— an}^ habol ni D mas,—Bu-

kod sa lahat kon^ sinabi, si Gerardo ay rnag.

nanakaw pn, Ipinai^nios inya sa akin, na kunni

kono hhini sa lukbutan ni Uoktor Ruben ang

isang panyong kinababalnian ng isanj; hiblang

buhok. Ako*y lurnupad, ai sa akala ko*y lyon

ay walang malaking kahului^an; nguni't kiniibu-

kasan ay napulot ko sa kaniyano hihigan itong

pahayagang naj>abalita ng 1 m^n^ libong pisong

gantmg pala sa sino mang makatuklas ng pan^

yo at buhok na iyon.

At ibinigay din kay Uloria ang isang paha-

yagang kinuha sa kaniyang lukbuian.

—Nalalaman ko ang panyo at buhok na lyan,

—^ani Gloria, samantalang ihnaladlad ang paha-

yagan.

Si Gloria ay namanghang bigla: nakita niya

sa gilid ng pahayagan ang sulat kamay na ga-

nito.

«Septiembre i6. 190...

«Ang bangkay ni Glona ay ilini-

<bmg ni Ruben sa pat^itan ng Mag-
<asawang-Bato. Ang /Magasawang
«Batong ito ay na sa. isang bundok
«na malapit sa Irig. Ang mga manga-
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engasong naninirahan sa nayont; Bi-

«nakod n^^ bayang A, ay mapagia-
«tanungan s-* kinareroonan ng nasa-

^bing Magasawan{^-Bato^ upang ma-
<tuklasan ng maykapanjjyarihan ang
«banokay ni Glona.

— j|jAnon^ lakniy kapaslangan!!!,—An^ bun-

tong-hmmga ni Glona.—^Di yaia*t ihnibing daw

ni Ruben aog aking bangkayr.

Ang mga titik ng sulat kam^y na nabasa ni

Glona sa gihd ng pahayagan ay walang pinag"

ibhad sa mgt tuik u^ sulat ni Gerardo kay

Ou»nn«a noong siya*y ipasundo, at sa arga titik

niya sa mga sulat kay Gloriei noong una hing-

gil sa pag.ibig.

—Ako*y uuwi ngayon din, —ani Gloria.

Pinagmadaliang linanggas at hlnalinhan ng

tapal ang mga sugat ni Dimas, nagluto ng ma-

raming pagkain, ilinagay sa maaabot ni Dimas»

nagbalot ng kaunting kanin at ulam na baba-^

wnin, saka nagpaalani.

»
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KABANATANG VI

Muling nabuhay

Samantalang ginaganiot ni Oloria an^ niga.

su}jat ni Dimas. si Ruben ay ibinalik sa bilang-

guan ai si Osear ay piniit sa ibang panig

nito.

Alinsunod sa pahatid kawad ng Gobernador

General, anu Piskal ay nagharap sa Hukuman

ng isan^ sakdal na laban kay Usear, hinggil sa nnga

kfisalanang pag-agaw, pamimilit at pagpatay kay

Gloria, at danil dito ay hinihiling niya ang paru-

sang bitay, ahnsunod sa ipinag-uutos ng '*Codi^o

Penil/*

Sumapit ang araw na taning sa paglilis nitorig
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bagay, Sinundo si Osear sa bilangguan at ihina-

rao sa Hukuinan, at sa kaniyang harkpan ay bina-

s;i antj sakdal ng Piseal.

iinaiiOng ng Hukom si Osear kung kaniyang

«naainin 6 hindi ang mga kasalahang nasasabi sa

sakdal. Si Usear ay umamin, jat walang tinang-

gihan isa man.

Gayon pa. inan; ay siya^y tinanono na muH ng

Hukom, h'nggii sa mga kasalanang nabanggir,

baka sakahng may ibang bagity na dapat mah-

wanagan, upang iaiong maiumpak sa katotohanan

at sa kaiwiran ang kailangang hatol, datapuwa't

si Usear ay tumangging jTiagsuht, at sukat ng

pinagtibay niya ang pag-aming siya ang nagpa-

agaw, nagnais pumiht at pumatay kay Gloria, sa

pamamagitan ng lason, at ang bangkay nito ay

kaniyang ibinaon sa pagitan ng Mag-asawang

Bato.

Dahil sa gayon, ang Hukuman ay hindi na nag-

kailangan pa ^ig mga saksing laban kay Usear at

siya y hinatulang mabitay.

Si Ruben ay pmawalan, yayamang lumalabas

na siya*y waiang kasaianan. Gayon pa man. ay

hindi niya malaman ang isipin, lalot hindi «lya

21
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iTiakayang paniwalaan na si Osear aa siyang lu-

nay na pumatay kay Gloria, Nababatid niyang

si Osear ay iiiay marangal na damdamin, at hin-

di nfianf^yayarinj^ siya*y n»akagawa ng gangga-

yong kalalaking kap^islangan.

Samantala*y naglulubha ang sakit na dinaram-

dam ng mag-ansiang kapitang Luis at Esier. Ga-

yon ma*y nagpupumiglas silang dumalaw kay Os-

Cir sa bilangguan. ditapuwa*t sila*y pinipigilan ni

Ruben, ala-ala'y baka lalong lumubba ang kani-

lang sakir. Ipinangakd na laman^ niya na siyang

mag-isa ang dadalaw, at gayon nga ang ginawa,

datapuwa*t si Osear ay bindi humarap sa ka-

niya.

Tungkol kay Gerardo, ay tahimsk ang kani-

yan^ kaloobnn, at wala ^iyang inaala alang sukat

bagang ikapahamak ng kaniyang kalagayan. Ina-

akala niyang walang ibang nakamamalay sa ka'

niyang mga ginawang kapaslangan, kun^^^di bu-

kod tanging ang mga tulisan at si Gloria. ang

mga tuliiian ay hindi niya dapat alalahanin, palib-

hasa'y ang mga ito ay hindi maaaring makipama-

yan, at kung sakah mang sila*y mangadakip, ay

sapilitang ipagkakaila nila ang lahat na nan^^yari
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sa takot na baka sila ang madaganan ng pana

nat^ot; si Gloria ay lalo na niyang l^indi dapat

alalahanin, sapagka*t nakita niya ang kaniyang

bai^kay, na baga ma't waJang ulo, ay nakilala

(Mman an^ dainit na suot sa katawan^

lisang bapay na laman^ ang inaala-ala ni Ge

rardo: diJi iba kun^^di ang panyo at buhok na aa

sa kaniya. Iniisip niya kung papaano ang mat>u-

iing paraati., ^pang makamtan ang limang libong

ipisong ganting-pala ng pangako ng pahayagan\, sa

sino irang makatuklas sa nasabing panyo at bu^

i)ok. Siya^y nagaala-ala^ na baka sakaling ang pan-

yo at buhok na iyon ay silong malambot lamang

apang matuntunan ang tunay na may kagagawan

sa mga kapaslangang nangyari. Hinds naman ni-

ya ibig ipagkatiwala sa iba ang panyo at buhok

Qia nabanggit, ala-ala niya^y baka sakaling angki-

nin ng kaniyang makausap ang Imiang itt)ong pi-

song kaniyang napapatigarap sa tuwituwi na.

Isang araw^ ay nakita m Gerardo na ang kani-

yang damit sa loob ng "aparador^* at sampu pa

ng kaniyang mga kasa-ngkapan ay nabagongla-

gay. Naghinaia siyang marahil ay siniyasat ni

Ester, 6 kaya ni Ruben^ at salamat na lamang
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fu i\D^ pa»y6 fit buliok ny hii di mya nailaj^r»y

doon, sa|)auka'i kuii^^ ^^iiknhu^ iiiata^puan niia,

ay hmdi ii>alayonc; di nyatanya^^i an^^^ n^ga ka-

paslangang lihini na kaniyan^ ikinukiibli. Sapol

nooii, ant^ nasabinj4 |)any6 al buhok ay hindi na

inialis sa lukbutan sa dibdib ng kaniyan^^ damit

sa katawan.—^^ *i.il:iiiutin ko muna ai nraiiwan ni^^

akin^ kaluUia,

—

ani\a sa sanii,—ba^o ko hlunu-

tin an^ pan\6 at buhok na ito.**

At tunay nganf^ Imapatan ng susi ni Kster

ai^ ' aparador" ni Gerardo, at doo*y hmanaf>

ang paiiyoat buhok, sapat^ka't ahnsunod sa wi-

ka ni Ruben, an^ pan\*6 at buhok na iyon

ay ninakaw sa kaniya ng mga tulisan, noon^i; si-

ya'y napipiit sa bundok.

NQong ang maoamang Luis at Ester ay luma-

kas Kikas 'na sa dinaramdam na sakit, ay sila'y

napatung^ sa biiangguan, kasama si Ruben,

upang kanilang dalawin si Osear. Subali't ito, ga-

ya rin noong siya'y unang dalawin ni Ruben, ay

hindi humarap sa kanila.

Sa gayon ay biglang nabrnat si Est^rTralo't

nalalaman niyang si Osear ay mabibiitay, dabi

lamang sa pagbibigay loob sa kaniya, Sapdl noon
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ay hindi na naalis ang pamumukto ng aiga mata

iii Ester. diwa*y tumatatigis ng lihun sa tuwing

^walang nakakikita. Sapol noon ay siya*y nagsusu'

lat, sa tuwing hating ^abmg malalim, sa isang

Tnunting ^*<:.uadenion|j^' may sagisag na: 'Kasay-

sayan** ng aWing btihay sa araw^araw, binalatan

ng kayoi^o sutlang Kulay, haHdog ni Osear noonfi

sila y bata pa. Sapol noon, kting siya y nagsasa-

rili sa banig at tumatangis, ay lagi na niyari^

iiinahagkan ang isang muting '"^gararang** kunjj

saan kinuha, puno ng laniang tunaw na kuiay gin-

to, at masikap na iitnatago sa ilalim ng kani-

yang iinan,

—Nga^^on,—ang lagi niyang sinasabi sa sari-

ii.~ay hinrii si Kamatayan ay siyang may hawak

«a akin^ kungdi ako sa kaniya, Siya*y kinulong ko

sa garrafan«g ito, upang huwag makalayo, at si-

ya*y mayamit ko sa lahat ng oras na siya*y aking

kailanganin.

iNaganap nng iahat ng bagay na katlangan

iipang maisagawa ang hatol bitay na lumagpak

kay Osear. Hindi kakaunti ang ginu^^ na salapi

at pagniamalasakit ng mag-aamang Lu'Si Ruben

at Ester, upang magkamit lamang ng kapatawaran

22
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si Osear, Subali't nasayang an€j lahat nilang; ka-

paguran, at angj Gobernador General ay hindi lu-

mingon sa kanilang mga panikluhod.

Sumapit ang takdang araw sa pagtuoad doon

sa mabangis na hatol, at gaya rin ni Ruben no-

ong una, si Osear ay dinala sa bibitayan noong

mag-iika 8 ng umaga.

Napuno ang lansangan sa dami ng^ mgau na-

nood. Si Da. Mereedes Laksamanang ina ni Glo-^

ria ay isa sa' mga dumalo.

Si Ruben ay dumalo rin nan^an.

^At si Gerardo pa kaya ang hindi manoodsa

kaniyang kagagawan? Siya'y humalobilo sa mara-

ming tao.

Si Ester, baga ma't malubha ang sakit baga

ma't pinagbiiinan ni Ruben na siya*y huwag ma-

naog, ay nagtaanan sa bahay at napatungo sa

may tapat ng simbahan, sa tapat ng bibitayan

bitbit ang kaniyang kuluping pilak na kung s^ian

'sinilid ang kanivang munting **cuadernong sinu,

sulat sa tuwing hating gabi, at sampu pa noong

mahiwagang **garafang ' hinahagkan-hagkan sa

kaniyang mga patangis.

Ewan kuno ang nais fii Ester ay, (;aya rin net



^

AJNG MUHOK Nl ESIEK 87

karatnilian, ay manonood ng biray; subali'i ma>

papansin nating siya*y kakaiba sa lahat. Saman

talang ang madla ay may malumbay na anyo,

si Ester na tumangisgabi't araw mula noong ma-

piit si Osear. ngayong ito*y bibitayin. ay siya^y

nae-anyong masaya, at baga ma*t inaapo y

ng laghat, ay tila waring siya*y iDalakas at ma-

gaan ang katawan,

Samantala^y buhat kahapon at hanggang ka-

gabing magdamag, si Glpria ay naglalagos sa mga

bundok at gubat,

jSabihin pa kaya ang Kahirapan sa kaniyang

paglalakbay! Siya'y walang landas na tinunton.-

Sukat n^ tinutunlSo lamang niya ang dakong Ka-

iunuran. Siya*y naglagos sa mga masinsing kasu-

kalan at dawagang matinik, at lumusong at uma-

bon sa latong maialalim na ban^n.

Namimitak na ang ;»raw sa Silanganan, ng si-

ya^y ni^karaiing n^ hindi sinadya sa Dulong Na-

yoh.

l>oofi ay siya^y m*^y nakitang isang kabayong

inabi'n nakatali ik loob ng isang bakuran at may

akay na bisiro. Ang kabayo ay mataba ai may

«wagarang h»kas.

A%
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Si Glaria ay nagpataupo sa bahay.

Dumungaw sa tinib ang isang babaying may

mga tatlong pgong taong gulaiYg.

—^Maaari pu bang upahan ang inyong kaba-

yo?,—ang tanong ni eiloria.

—^Bakit po?,^—ang usisa ng may bahay —^Ka-

yo po ba ay manonood ng bitay?

Ang dibdib ni Gloria ay parang sinaksak ng

sundang.

—;May bibitayin po baga?,—ang dagli niyang

tanong.

—jKay hina naman ng inyong baiita, gayong

kayo ay pulis pa!,—anang babayi sa linib.—ly»n

pe'y ikalawa na lamang. Ang nauna*y si Kuben,

dahil sa pagpatay kay Gloria, datapuwa't nau-

rong ang pagbitay kay Ruben, sapagkat inamin

ni Osear na siya raw ang pumatay kay Gloria.

Kaya ngayong umaga ay si Osear ang bibitayin.

Halps hindi na narinig ni Gloria ang huling sa-

lita ng babayi. Siya*y tumakbo sa bakuran at

dagling kinalag ang kabayo saki binusalan ng

kaniya nng taling lubid, tinalunan sa likod at

pinat^kbo ng ubos tuhn.

Ang babdying may ari ay suniigaw.
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—iAiig kabayo kooo!,— aniya.

Hindi na harinig ni Gloria ang ^ay6ng sigawi,

sapagka*t siya*y nnalayo na at anaki'y lumilip^d

sa di u^altng bihs, Tala^ang si Glona ay maga-

iing sumakay sa kabayo^ kahtt walang siya,

Humabol ang babaying may aru

—liAng kab^yo koooool!,—anj> lalong mala-

kas niyang si^aw.
'

Subali't lalo na siyang hindi narinig ni Gloria,

sapa^^ka^t ito ay nakanloog na sa malapit na Iik6.

Dumating sa tapat ng bibitayan ang **carong**

pinaglulanan kay Osear, kubkob ng maraming

kawal na pawang barilan

Si Osear ay bumaba sa nasabmg * earro'* ka-

sama ng apat na kawal na amerieanong pawang

tnay hawak na *'rebolber^

San.antalang nananhik si Osear sa ha^danan

ng bibitayan, ay binubuksanliaman ni Ester ang

kaniyang bitbit na kaiupi, ai kinukuha sa loob

nito iyong mahiwagang munting **garapang** lag^

niyang hinahagkan. Ang laman nitoay lason.

Pagdating ni Osear sa itaas ng bibitayan, ay

siya'y lumingos-hngos sa lahat ng dako, na tila

waring siya*y may hinahanap.

23
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Nagkatagpo ang dalawang lingmg kapuwa &a-

bik at naghahanapan: ang kay Osear at kay Es-

ter. Sa mga mata ni Osear ay mababasang ma-

liwanag ang malumbay na sahtang,—'Taalam na '

kasabay ng isang matamis na ngiling tigib ng wa-

lang kaiapusang pag^ibig; sa mga n^ata naman

ni Ester ay mababasa ring mahwanag ang nmsa-

yang sagot iia:
—''Ako^ sasama\' kasabay ng

isang masiglang ngitmg naghahadog ng walang

katapusang buhay.

Samanialang innatali ng tagabitay sa Ing ni

Osear ang walang awang lubid ng b»bitayan, ay

binubuKsan naman ni Ester ang kaniyang muh

ting * garapa** at marahang inilalapii sa kaniyang

niga nasasabik na labi.

Kag)nsa-ginsa*y may umuugong na dunrara-

ting buhat sa malayp. Sa hko ng lansangan tun-

go sa Silanganan ay lumitaw ang isang lalaking

nakasakay sa kabayo' kasing-bilis ng hangin.

Napalingon sa kaniya ang lahat ng tao.

—jijHintay!!!,—ang ubos lakas na sigaw ngdu-

marating, taas ang kanang kamay.

Siya'y nakarating sa tapat ng bibitayan.

— iPigilm ang b!tayl,--ang lalong maiakas ni-
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yang; sigaw. —jSi Gloria^ ay hindi pinatay! jjiSi

<iloria ay ak6!J!

Ang siyaw na iyon ay katulad ng ibinabalitang

'pakakak sa kaiapusan ng munda: ang lahat rtg

<taong n;iroroon ay. pawahg namangha sa nakiki

tang h mala

Si Da. Mereedes lLaksamana« buhat sa kaHiyang

automob^l ay tumalon sa lupa, at tumatakbong

sumiksik sa maraming tao. *Sa kaniyang Ukuran

ay suiiiuuod si iRubt^n. Nguni't pa^^datmg nila

sa ieinaroroonan ni Ester, bag-o nakarating^a ta-

ibi ni Gloria, si Da. Meeedes ay hmimatay al na-

buwal sa lupii.

Siya'y dagling kinandong ni Ester.

Si Ruben ay lumakbo at kumuha r^ gainot sa

botiea.

— jijSi Gioria ay ak<S!l!,—a?ng liht nasiga^^n-g

^nangagabayo.

Siya y bihis Polisya Munisipal, niay bafil na

(pasan at rebolber sa pamaiwang.

Hindi malaman ni Osear knng siya*y gising,o

kung siya*y na<wgangarap. ^

—
ili

A!k6'y si Gloria!!!,—ang ikatlon^ sigaw ng

<iangan<gabayo, sabay ahs ng kaniyang
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*'caf)acete' S5i ulo.

Ang kaniyang mahabang buhok ay sumabog

~jjiMuIing nabuhay!!!,—ang sigawan ng

madla.

Si Gloria ay nakilala ni Gerardo.

Sa pagk^igulat niio ay bigiang umurong ai an

yong aalis, subali't sa minsang lalon ng kaba^

yo ni Glona, ay siya*y inabu^an, Unampal sa ult>

al sinabunutan Sa buhok: ang kal6 ni Gernrdo

ay lumipad.

—jDakpm ang taoni^ ito!,^—aniya sa inga ka-
^,

wal.—Siya ang may kagagawan sa mga kakila-

kilabot na kapaslangang dito ay nangyari.

Si Gerardo ay biglang lumakbo. SiyaV naka

wala SH pagkasabunot ni oloria, ngunit siya'y

muling hinabol ni Gioria at pinasag^saan ng ka^

bayo Si Gerardo ay nabuwal sa luua at doo*y

dinatnan ng mga kawai at ng kanilang Pa-

munuan.

Si Gerardo ay iginapos. Nanginig. sa takot

ang kaniyang buong katawan.

—Ang ulupong na ito,—ang sigaw ni Gloria,

—ay umupa ng mga tulisan, ipioadakip si ]^^ben>

ak6*y ipina-a^aw, kaming dalawa'y ipinadala sa
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inagkabilaiig bundok ng Irig, ninakaw niya ang

aknig inga hiyas at damit^ ipinasuot kay Quintr

na sa Sangang Daan^ ipinasabi sa mga taong do-

•o*y namnirahan na ang babaying iyon ay si Glo-

ria, siyaraw naman ay si Doetor Ruben Gatsa-

iian, kaniyang hnason si Quintina, at n^ hmdi

iiagtuloy namaiay si Ouintma ay kaniyang ibma-

ong buhay sa pag-itan ng Mag-asawang Bato,

at ng inakala niyang tunaw na ar)g mga laman

i)g bangkay at wala ng makakikila sa kaniya, sa-

ka itinuro ang.libingan sa mga maykapangyarihan,

at sinabi niyang ang bangkay na iyon ay bang-

kay ni Oloria, at pinatay-daw-hi Ruben.

«Ako ay may hinahawakang katunayan ng la-

hat kong sinabi. Ilalahad ko at sasaiaysayin ang

lahat na nangyaring lihim sa harapan .
ng Hu-

kuman.

— iSinungalingl,~ang ungol ni Gerardo,

—^Sinungaling ako?,—-ang tugon ni Gloria.

Namataan nito sa lukbutan sa (dibdib ni Gerar-

do ang isang panyong puti, nakausli aug isang

sulok ait nakalitaw ang kaniyang mga titik na

O. D.

Sa sandalir^g iyon ay parang mabiiis na kidlat

24
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na sumiiiibad sh bait ni Glona ang ala ala ng na-

sabing pHnyong may sa^isa}^ na O. D. alinsunod

sa sinabi ni Dimas, ng ipaiiauaw ni Gerardo kay

Ruben sa j>ubar,

—;3 uungaiiD^ ako?,—ang ulil ni Gloria.

Bijjiang sinanibiiat nito ang nasabing panyo

iniladlad, kinuha ng' kanriay na kanan ang buhok.

na na sa loob, saka iiinaas.

—iNariio an g kaiunayanl,—ang kaniyang si

^aw.

—iAng btihok ni tisterl,—anan^ niga ilang

daiai^a t bagong-taong nakakila sa nasabing pan-

yo at buliok. Ang mga dalagaU b-igong-iaong

i 6 ay sila nga ang niga kasama ni Gloria noon^

gabing magsimula itong mg^ hgalig*

—Ang panyong ito,-—ang dugiong ni Glon»,

—ay panyo ni Osear, at ang buhok sy buhok

ni Ester. Noang dakpin ng mga tulisan si Ruben

ay dala niya sa lukbutan ang panyo at buhok na

iio. At ngayon, ay na sa kay Gerardo, ;s^ipagka'i

ipinanakaw niya kay Ruben sa gubat. dahil s«

s^kim niya sa limang libong pisong ganting.pa*

lang handog ng isang pahayagan.

Si Da. Mersedes ay pinagsaul^in iig diwa sa
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kaiiy.iiig piKhibrnitay Pajjdika'y tumakbong

^umapit kay Gioria^ kasama ni £ster« Napanahunan

^andHli ant» unari^ bu^so u^ mahihi^pit na hah-

kan ug mHoiuaL ai ng datm^ ma^kaibit>an]Ui tio^^

wa^ hg **eleih' sa aralan^ kanilang pinan^galin-

'gH«i. Sa higpit ng pa^kakamayan ng magkasin-

fahati«; Gloria ai Ruben, sa di man nila suiadya

ay Kauiit4 ng ma^kapilaypiilay ang kamlang inga

dalin,

Waia ng kaiuwHihatian^ hih git pa sa roou

iiiio sa san$> snukuban: ang maiupit na kamata-

tayan ay bi<^ian|^ napaiitan ng nakangitm|; buhay.

Noon din^i sandaling iyon, ang mga mayka-

uangyarihan ay nagpadala ng pahatid-kawad sa

'Gobernador <jieneral, na kung saan sinasabi ang

paghtaw na buhay ni Gleria.^ Ang sagot ng Go-^

bernador General ay kung ieinikilala ni Da. Mer-

«eedes at ng mga taong bayan, na ang bagong

jitaw na nagngangalang Gloria py siya nga ang

tunay na sinasabing patay/ ay pawalan pagdaka

si Osear, ar si Gerardo*y siyang dakpin at isakdal

sa Hukuman.

Pagtanggap ng mga maykapangyatihan sa i^a-

sabing sagoi ng Gobernador General» ay ttnawag
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paj^dika si Gloria sa iiaas ng bibtayan, at ang

Eioriband ay tumanong ng ganito sa madla.

—iNakikilala baga ninyo ang taong ito?,—ani-

—Opo,—ang sagot ng madia.

—rSino it6?,—ang ulit na tanong.

— Si Gloria Lakandula at Laksamana,—ang sa-

got na umaalingawngaw sa lahat ng dako.

Noon din ay natupad ang utos ng Gobernador

General. Si Osear ay pinawalan ng maykapang-

yarihan, at si Gerardo ay siyang dinalang may
)^

damal at piniit sa biiangguan.

Si Gloria, si Da. Mereedes, si Ester, si Ruben,

si Osear, si kapitang Luis at ang mararaing kai-

bigan nila ay nangagsipagtuloy sa tapit ng bahay

ng /'Muling Nabuhay** kasunod ang libo libong

taong bayan. Walang katulad ang kasayahang

naghari sa bayangj iyon. Ang mga lansangang

malapit sa bahay ni Gloria ay pawang nangapu-

no ng tao, at walang patid halos ang maalingaw-

ngaw na sigawang:—jMabuhay si Glorial Lumiga-

ya ang Muling Nabuhay!

Si Gloria ay umakyat at tumayo sa kanilang

autonmbil^,
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—Pinisasalaina^an ko sa Maykapal ang ^'^ting;

ni iling oagkikita;— aniya.— At pinasasalamatan

ko rin nainan ano mga sigawan ninvong **|Ma

buhay si Glona! at jLumigaya ang Muling Nabu-

hay!. Ikatlung araw, buhat, ngayon, kayong la-

hai ay inaanyayahan ko sa malaking piging-ba

yang aking itaratag, at doo*y sasalaysayin ko ang

lahai na nangyari sa akin, .

—jMabuhay si Gloriat iLumigaya ang Muiing

Nabuhay,—ang sagot ng madla.

—jMabuhay si Kuben!,—ang salo ng iba.

—jMabuhay si Osear!,—ang habol ng kara-

raihan.

Subali't sa gitna noong rnasiglang kaingayan,

ay umusling anaki budyong na nagkamali at hu-

mihiwalay sa saliwan ng isang bandang musiko,

ang namamaos na sigaw ng isang babaying nana-

nagasa sa kakapaian ng tao.

—jAng kabayo koool,—ang kaniyang malaka^

na si^aw.

—Iba naman ang ipinagbibiba ng babaying ito,

—ang pansin ng isang na sa kaniyang likuran.

—

Ang kabayo raw niya.
*

—jBaka uloU,—ang hinala ng isa pa.
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—[Ang kabayo ko! jj|Ang kabayo koooolll,—

ang ubos lakas na ulit ng babayi.

Pagdaka'y lunnapit sa kaniya, ang isang pulis,

siya*y hinawakan sa kaniay at pinigilan,

—Py, aling ano, ^bakit kay S nanggugulo riio?,

—ang kaniyang bulas.

—lINiaku, D.yos ko!. .. Mamamatay na ako sa

pagod!,—ang hingal ng babayi.

—^Ano lyon?,—ang uht ng puhs.

—jNakuuii!.... |Ke samang tao

---UIol nga,—ang hatol ng isang .aanonood.

—Halina sa presidensia,—anang pulis, batak

sa kamay ang babayi. ^^ o

—^At baku?,—ang tutol nito?—^Ako pa ba

ang pinagnakawan, at ako pa ngayon ang da*

dalhin sa Presidensia?

—^Ano ang ninakaw sa inyo? .

—Ang kabayo ko pong inahin, at pati ng akay

na bisiro ay ninakaw ng inyong kasamang

puhs.

-—iUlol! ^Meroon bang pulis na magnanakav\^.

—Meroon po. |Nakuu ! jAyon po, ayl jKabi-

la pa ng magnaitakaw! ,

—^Sino?
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—lyon pong pulis nanasa automobiL Ayon po

Byon po siya,

Namataan ni Gloria ang babayi.

—Aling babayi,—ang kaniyarig sigaw,—iDalhiR

oinyo rito ang aling babaymg lyan!

Ilinapit ng pulis sa automobil ang babayi

Sa likuran nito ay narc»on sila Ruben, Ester,

Da. Meroedes kapitang Luis, at Osear, hawak

4)ito ang lubid ng kabayong inahin.

—Ayon po ang aking kabayo, ayan po ang

akirtg bisiro,-—anang babayi,

—Salamat sa iriy<^, at sa inyong kabayo,—ani

Gloria sa kaniya, sabay yakap sa kaniyang liig, sa-

ka isinamang u^^aky^t sa kanilang bahay,

Ang babaying iy-on ay balo at walang anak,

Bukod tanging kasama niya sa bahay ay ang

kaniyaog inang naiwan sa Dul-ong Nayon.

Kinabukasan ng gabi, si Gloria, si Etersi Ku-

ben, si Osear^ at dalawa kataong may dalang du-

yang yantok, ay nagsisakay ng kabay<^ at lihim

na sinundo si Dimas sa byndok na kinaroroonani

saka itinago sa bahay ni Gloria, na walang naka-

alam na sino pa mang taong bayan.

Siya y isinainang, hhim ni Oloria sa Maynila at
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ihinarap sa Gobernador General. Doo'y sinabi

ana lahat na kas?ilanang na^awa ni Dimas, saka!

smalaysay ang lahat niyanf:j kabntihan. hindi la-

mang hinggil sa paglilig|as niya sa bundok kay

Gloria, at sa pa^^kalii^tas n\ Osear sa bibirayan.

kungdi pa naman, at it^y siyang pinakamahala-

ga, hinggil sa puri at d^ngal ng Hukuman at ng

buong Pamahalaang kaunti ng lumubog sa kaki-

lakilabot na kamalianii bunga ng kamangmangan

ng humahatol. ^
'^

Sapagka*t kung nagtuloy na nabitay si Ruben,

kung dili kaya'y si Osear, dahil sa kasalanang

pagpatay kay Gloria, at pagkatapos ay lumitaw

na si Gloria ay buhdy, ^'magkakasiya kayang

ipagbay^d ng Pamahalaan ang lahat n^yang pa^-

aari, upang matumbasan ang buhay na kinutil

niyang walang kasalanan?

At kung wala siyang salaping sapat na mai-

hayag; ay kailangang pagbayaran niya ng sariling

buhay ang gayong kalaking utang. Kung buhay

ang inutang, ay buhay din ang kabayaran, Sa

makatwid, kung nagtuloy nabitay si Ruben 6 si

Osear, sa bibitayan nila ay doon din dapat bita-

yin ang lahat na kautusan, sampo pa ng dangal
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ipMii^ ^Pamahalaao sa hara-

\^U ng bayan.

Malaking lubha ang tuwa ng Gebernador Ge-

neral ng kaniyang malaman ang niga kabuti-

*ian ni Dimas, Dahil sa kaniya ay nakaligtas

ans Hukiiman at an^ buong Pamahalaan sa ki-

'nabingitang kamahan. Noon dni ay pdna^kiala-

man niya ang mga kasala«ang dumadagan kay

Dimas. at lumitaw na tunay ngang pmatay ni-

ya ang kamyang unang asawa at sampu pa ng

tiaging l<asintahan nito, dahil sa nadakip daw
niya sa mahalay na kalagayan. Datapuwa^t, da^

ihil sa siya-^y waiang saksi sa gayong pangya-

yan^ ay siya'y riahatulang mabilanggo ng 'la-

ibing^dalawang taon.

Hinggil sa pulis na bumabol kay Dimas, no-

ong iw*y tumakas sa bilanggiian, baga ma't

kumalat ang balitang napatay daw «iya, dahil

sa naagawan ni D/mas ng rebolber at binaril sa

dibdib^ ay hindi «agtuloy na namatay^ nagamot

ang kaniyang sugat, at siya'y naging sarhento

tuloy dahil sa gayong sakuna.

Ang lahat ng ito^y sukat na sanang maka-

pagpaligtas- sa kaawa-awang si Dimas, subali*t
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ang laganap na kabantugan ng; ka)^Hmanan ni

Gloria ay siyanj; naging sanhi ng paghigpit ng

sahtaan, at ang ating nnatan^kakal na binibini ay

nagkaylangan pang siirnuhol sa isang nrialaking

hunyango /sa Pamahaiaan, isang walang kabu-

sugang BUWAYANG *'tagapamagitan*' «panii

kamtan ni Gloria ang Imakad niyang k^pata-

warang ukol kay Dimas.

Pag-uwi ni Glona sa kanilang bayan, ay tag*

lay na ang nasabing k^patawaran.

Alinsunod sa utos ni Osear, ay muling iti-

na^o si Dimas, na wala sino pa mang ibang

taong-bayang nakaalani.
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KABANATANG VU

Sa harapan ng Hukuman

Si Gerardo*y nakabiian^go na.

Palibhasa'y siya*y nakitaan ng masannang an-

yo, at sa unang gabing kaniyang pagkapiit ay si-

ya*y nasubukang may nais tumaanan, kaya sa

utos ng '*warden** na puno s^ bilangguan ay si-

ya*y kinabitan ng **griilete** sa paa, at **espdsas*V

sa kamay, kaniukhang-kamukha ng mga ipinaka-

bit niya kayRuben ng itoy dalhin sa bundok.

Sa paghtis sa lahat niyang kapaslangan, ay

nagtulorig ang Piskal at si Osear: ang Piskal ay

siyang pinaka katawan ng Pamahalaan, at si Os-

ear naman ay siyang pinakakatawan ni Gloria.
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May isang aboKadonf> ainerieanong dumalaw

kay Gerardosa b'lanKpuan, ai sinab» sa kaniyan^

siya*y ipaj4talan^fjol sa harapan ng Hukurtian»

kunjj sila y aiagkakasundo. Dahil sa gayon ay

uinanong ng abo^adonii amerieano kay Gerar-

do kung tunay ng=t 6 hndi ang mga kasalanang^^

sa kaniya'y ibinibiniang. Ang sagoi ni Gerardo

ay pawang kabulaanan ^amang ang mga bintang

sa kaniya, at walang maihaharap na saksi, ma-

ging tao at maging^kasuiatan, laban sa kapana-

gutang sa kaniya*y idinadagan.

At ang katunayan nga naman ay lalagang

walang makapagsasabi, hinggil sa mga bagay na

pinag-uusig, kungdi lamang si Ruben at si Glo-

ria. Subal/t si Ruben ay walang nahilaman ka-

unii man hinggtl kay Gerardo, a t bukod tanging

masasabi niya ang siya'y dinakip ng mga tulisan,

saka siya '^dinala sa gubat, at pagkatapos ng

dalawang buan ay siya*y pinawalan. Sa gayon

ay malayong madawit si Gerardo. i

Tunay at sr Gloria ay may masasabing la|ban

sa kariiya, liinggil sa oamimilit na siya*y g»wan

i'g mahalay 'sa gubat, subali't ang lahat na ma-

sasabi ni Gioria ay hindi dapat panjwHlaan, unay
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ria at kasalukuyanu kalaban ni Gerardo, at ikala-

wa*y dahil sa, walang makapagsasaksi sa kani-

ya kungdi bukod tanging si Dimas, at ito^ alin-

siwiod sa sapantaha ni Gerardo, ay patay na, sa-

pagka*^t hindi na sukafc mabuhay sa kaniyang

dalawang malalalim na sugat, isa sa dibdlb at isa

sa iikod, at kaniyang iniwang naghihingalo sa

gubat.

Hinggil kay Ouintina, ay lalo nang walang su-

kat makapagsabi tungkol sa kaniyang kamatayan

at pagkabaon, liban lamang sa mga tulisang kasa-

fna ni Dimas. JMguni*i. aing mga ito ay hindisukat

^'^ltiiahainn^ ^spagkat sila*)' Uiiagang bindi maka.

i^>aiYHni(juliay aa bayan, At sakaii mang sila'y

:nadakip, ay sapiiitan ipagkakaiia qiia ang lahat

«g bagay na nangyari kay Quiritina, sa takot na-

baka sila ay madamay.

Ang lalo pang nakapagpapalakas loob kay Ge-

.rardo, sakali mang pag-usigm ang pagkawala ni

Quintina, aj paghinalaang kaniyang bangkay ang

'iiahukay sa pagii^n ng Mag-asawang Ba'to, ay

ang sulat na ^pinagawa niya kay Quintina, at ipi-

nadala ^nito sai |)ahay ni kapitang Luis, sulat na
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paalam kay GeraHo sa habang buhay, at siya

raw ay luluwas sa Maynila, Ang sulat na iyon ay

iniingatan ni Gerardo. Dahil sa ^ayon ang bang-

kay na nahukay sa pagitan ng Mag-asawang Ba

to, yayiTrtang hind rnaaaring banjikay niGlori^»

sapagka't si uloria ay buhay, ay hio^i rin maa.

aring bangkay ni Quintina, sapagka*t si Quinti-

na ay buhay din at na sa Maynila, alinsunbd sa

kaniyang sulat na nabanggit.

Sa gayong kalagayan, kung walang makapag*

papatunay na si Gerardo ay siyang may kagaga-

wan sa pag-agaw kay Gloria at pagdakip kay

Ruben, k^ng walang makapagpapatunay sa pa*

mimilit niya kay Gloria, kung walang niakapag*

papatuiiay na pinatay ntya si ^uintina, ^ay ano

nga kaya ang sukat niyang aiabhaning maging

sagutin sa harapan ng Hukuman? Sapiliialig

^iya'y lilitaw na malinis.

Ang buhok ni Ester na nakuha sa kaniyang

lukbutan sa dibdib noong siya^y dakpin, ^y\

walang kabuluhan ,kaunti man, una'y dahil sa

taiagang walang pagkadawit sa mga bagay na

pinagUMsig, at ikalawa*y dahii sa mawiwika ni.

yang kaniyang napulot lamang sa lansangan.
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Dahil sa lahat ng ito, ay ipinangako ng aboga-

dong ao^erikanong kaniyang kausap, na kung

siya^y bibigyang taoibing ngdalawang Hbong piso,

at pagkatapos ng usaptn saka muling bi|;yan pa

iigdal^wang libong piso rin, ay siya*y ipagtatang-

gol magiiig sa Unang Hukuman at raaging saKa-

^aastaasang Hukuman, at ipinangakpl niyang

0iabigpit na siya^y ililigtas.

Salamat na lamang at si Gerardo ay may

nakahandang apat na libong piso: ang dalawang

libong pisong ^'nalagari** niya kay Kapitang Luis

at ang dalawa ring libong pisong *'nalagari*' na-

man kay Da. Mereedes.

Sila'y nagkasundo ng abogadong amerikano

at npon din ay ibii^igay ni Gerardo ang dala-

wang iibong pisong hinihiling.

Sinimuiah s^ng litis.

Napuno ang Hukuman sa dami ng taong

nanonood.

Binasa ng Ptskal ang sakdal laban kay Gerar*

do, hinggit sa mga kasalanang sumusuned; una,

sa pamiminuho at pagbibigay ng mga baril at

pagkabuhay sa mga, tuiisan; ikalawa, sa pag-

agaw at pag.pioi| kay Glpria at kay Ruben; ikatlo,
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sa nabifjong pamiiTiiht kay Gloria; ikapat, sa pag^

sugat at nasang pagpatay kay Dimas; at ikali-

ma, sa pagpapainom ng h.son at kusang pagpatay

kay Quiniina.

Si Ger^rdo ay walang inamin isa man sa ii-

mang kasalanang nabanggit.

Dahil sa gayon, si Gloria^y siyang unangsak-.

sing iniharap ni Usear, upang manalaysay sa

harapan ng Hukuman.

Pagkatapos siyang pinasumpa ng Hukom na

S!ya*y magsasabi ng buong katotohanan ay tma-

nong ni Osear ang kaniyang tiinay na pangalan,

saka sinulil ng ganiio. /

--^^Nak^kilaia po baga niiiyo si Gerardo Mata?

—Odo,—ang isagot ni Giona.

—^Bakii at kailan pa nmyo nakikilaia siyar

—Siya po^y nakikiiala ko, dahij sa siya*y nag-

hain ng pag-ibig sa akin, humigit o kumulang

sa tatlongtaon na ngayoiu Siya'y hindi ko pi-

nansin.

—;Saan kayo naroon noon il<a 7 ng gabi ng

Julio ng taong kasalukuyaii?

—Ako po'y na sa bahay ni k^pitang Luis

Gatsalian.
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—Salaysayin ninyo ang lahat «g bagay na

oangyan sa inyo doon.

Pa^ikatapos po ng liapuuan, at noong bago

simulan ang sayawan, ay may isang lalaking

nanhik sa bahay, lumapit sa akin at sinabing

apinakikiusap daw ni Doeior Kuben sa akin na

ako*y manao^ sandali. Palibhasa^y ako'y liwala,

ay ako*y sumunod; ngun»*t pagdating ko sa lan

sangan^ ay ako*y biglang siiiambilat ng isang la*

iak» saka ako ini-abot sa isang nakaisakay sa ka"

bayo. Ako*y nagpagibik, nguni*t akoV hindi na

inabutan ng mga na^sidalo, sapa^ka*t ang kaba-

yong pinagsakyan sa akin ay kasing b^lis ng ha-

ngm. Ako y magdamag na hinihimatay, at ng

ako*y pagsaulan ng diwa ay ako*y 4ia sa isang

munting bahay sa kala^itnaan ng gubat, sa iia-

as ng isaug bundok- Doon ay ako*y binigyan
i

ng damit pangbahay nang nagbabantay sa akin,

saka binalot ang aking mga hiyas, damit at boti-

tos, at itinago sa kaniyang bauL

«Kinabukasan ng gabi, ay dumating doon si

Gerardo, at dahil sa ako'y may hinalang siya ang

niay kagagawan sa lahat ng nangyari, kaya't baga

mati aUoy mBhinsi^ ay nakuha kong tumindig at

28
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siya*y tinaTnpil ko n» ubos lakas sa itiukha.

Pagkitapos ay ako*y hinimatay.

<Sa tuwing ako*y pigsauhn ng diw^i ay na-

ririnig ko ang pagtutol ng nagbabantay saakin,

laban sa nais ni Gerardo, na ako'y piliung ga-

wan ng mahalay sa aking paghihimatayi nais na

nabig5 at sukat, sapagka't lumaban sa kaniya

ang nasabing nagbabantay sa akin. at ng si*

ya'y ihampas sa sahig ni Gerardo at sakalin, ay

naabot siyang kagatin sa bisig na kaliua, hang*

gang sa napigtas ang lamang pinanggigigilan ng

bantay.

—Hinihiling ko sa hukuman,—ant Osear,—na

ipalihs ang manggas ng bai6 sa kaliwdng bisig

upang makita ang p.lat ng kagat na sinasabt ng

saksi.

—Tinututulan ko ang hiUng na iyani—ang

pakh' ng abogadong amerikano,^—sapagka't ang

pilat na ibig makita ay hindt maaaHHg masang-

kot sa mga bagay na pinaguusigi at sakalt mang

ang nabibintangan ay magkaroon nga ng pilat

sa bisig na kalawa, ang pilat na iyan ay maaa*

ring gawa ng kahit anong sugat, bukol 6 anp iDang

bagay na sumir^ sa kaniyang laman at balat
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sa bisig na kaliwa«

—Kaitangang lubos na makita ng Hukuoian, ani

Osoari kung may pilat njB^a sa bisi^ na kaliwa ang

nabibintangan^ upang makilaiakung hanggang

saan ang katotobanan ng salaysay ng saksi. Bu-^

kod sa rito ay makikilala ng Hukuman kung

ang pilal ay g^i^a ng patalim, ng iiukol o ng

kagat^ Kung aug pilat ay gawa ng kagat ng tac«

ang pilat na iyan ay magiging matibay lia ka-

(unayang ang nabibintangan ay nakalaban nga

ng nagbantay kay aiing Gk>ria sa gubat^ alinsu.

4»od sa salaysayn ito.

—Tmatang^ap aog hiling,—ang pasiya og

Hukota.

—Ila;( daang aking tuto),—anang abogadong

amerjkano.

—Uilis p6 ntnyo ang man^gas ng inyon^i bi-

s\g na ka)iwa,—ang utos ng Hukom kay Gerardo.

Ito ay tumupad, nguni*i hanggang siko la-

mang«

ililis pa po ninyo,— anang Hukom.

Baga ma*t iaban sa kalooban ni Gerardo ay

lumupad. palibhasa'y utos ng may kapangya-

rihan.



ii2 AUKKUO Jl)J hfSirjJ\(.)

Sa kalagitnaan ng bisia na kaliwa, sa ehikon^^

itaas, si Gerardo ay nakitaan nga ng isang pi-

lat na bilo^^ at pigtas sa isang dako* Hindi mai"

kakaila na iyon ay. pilat nga ng ka^at hg tao.

—Ang pilat pong ito,—ani Gerardo sa pa^ka-

bigla,—ay kagat ng isang asong

—Huwag p6 kayong kumibo,—anang Hukoni.

—Samantalang kayo'y hindi tinatanong, ay wa-

la kayong kapahnitulutang umimik.

—<jAt ario pa po ang nangyari?,—ang tanong

ni Osear kay Gloria.

—Sapagka*t si Gerardo ay malakas, ay dma-

ig niya ang bantay, at naihulog niya sa hagda-

nan, saka siya muling pumasok at anyong isa-

gawa ang kaniyang paslang na nais. subah't si-

ya*y tinutukan ng baril ng bantay at siyay pi,

napanaog. Sa takot ni Gerardo ay nanaog nga,

datapuwa*t bago umalis, ay hiningi muna ang

mga balutan ng mga hiyas ko at damit, sampu

pa ng botitos na suot ko noong gabing ako'y

agawin.

Umugong ang bulung-bulungan ng riiga nano-

nood, at kanilang pinaguusapan ang ri^asidhing

kapasiangan ni Gerardo.
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Ipiiiakita ng Piskal kay Gloria ang hiyas, bo/

titos at damit na nakuha sa loob ng kabaong ha

mahukay sa pagitan tig Magasawang-Bato,

—^Nakikilala p6 baga ninyo ang niga k^sang-

kapang ito?,—ang kaniyang lanong.

—Nakikilala ko p6,—ang sagot ni Gloria,

—

Ang mga kasangkapang lyan ay siya kong su-

ot noong gabing ak6*y agawin* ^

-—^Ano pa p6 ang nangyari sa inyo sa bun

dok?. .

i^ikalawa 6 ikatlong araw huhat noon,—atig .

patuloy ni Gloria,—ay ak6*y tiiuh'ng pinaroonan

-ni Gerardo sa gubat^ at dahil sa ak6*y mahina»

pang lubha, kaya't pagkakita ko sa kaniya, ay

ako^y hiniinatay. Gayon pa man ay hindi niya

isinagawa ang kaniyaag masamang nais sa akin,

sapagka*t nababatid niyang ang gayon ay hindi

pahihintulutan ng magasawahg Dimas at Ji^a-

nang nagbabantay sa akin. '

«Lumipas ang niay mga' dalawang buan.

«Isang umaga, wala ang niagasawang*Dimas

at' Juaoa^ at ai<6*y nag4i:^a sa bakurah, ^y lu.

mapit sa akiii si^Gierardo, Itsakala niya marahil

«a siyaS^ naekiroon n$j r^inaiiGn, uoang maisa-
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gawa ang kaniyang niasamang nais. PagU^tapos

niyang nagsabi ng inaraming kabalbalan, ay lu-

mapil sa akin. at ak6*y anyong yakapu). Akoy

umurong at dumampot ng isang baiong-buhay

na kasinglaki ng santol, at sinabi kong huwag

siyang mangahas; nguni't ako'y hindi niya pma

kinggan at nagtuloy ng paglapit sa akin. Pagka-

kita kong masama ang kaniyang anyo; ay si-

ya*y bigla kong sinaksak ng bato sa mukha,

saka ako umurong ng may mga dalawang dipa.

Sa lakas ng pagkasaksak ng bato, ay naukit ang

lamang tihamaan. Pagkakita niya sa dugong na-

. malisbis, anaki^y siya*y halimaw na nag-ibayo ng

lupit, binunot ang kaniyang rebolb^r sa baiwang

at ak6*y anyong sugurin, Subali*t siya'y dagH

kong pinukol ng ubos ladas ng bato kong ha*

wak, at siya,y napalaran kong tinamaan sa git-

na^ng noo, kaya*t siya'y nabulagta agad. Ang

mga nakikita ninyong mga pilat niya sa mukha

at sa noo ay siyang mga katunayan ng lahat

kong 'sinalaysay.

— Hindi totoo,-^ang sabat ni Gerardo.—AYig

mga piiat na it6 ay gawa ng pagkahuiog ko sa

I kabayo noong.... ..
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Nat^tawatian ng malakas siia Osear at gng

Pi^kal

— Maglubay po kay6»~an<^ bulas ng Hukom

kay Gerardo.—Kung. kailan kayo lanungin, saka

fia ninyo sabibin ku«g ano ang «lagmg sanhi ng

inyong mga pilat sa mukha.

Saka hinarap si Gloria,

—Tuluyan po niny4 ang iny<iiYg «alaysay,

—

aniya.

—^Pagkakita kong si Gerareio ay nakaiim

buang^—ang patuioy ni Gloria^—-ay lumapit ako

sa kaniya agad, kinuha ko ang l^aniyang rebol-

ber na hawak, at siya sana'y a4cing babarilin

upang mautas na nga ang kaniyang buhay; ngu-

'ni't siyay nakita kong tiagkikis^yt ^t itinirik

ang kaniyang mga mata, kaya^t inakata kon^

siyay patay na. Dahil dito ay bindi ko tinulu-

yang binaril^ at «iya*y tinalik^ian ko at anyong

iiwan: subali't ang taksil ay nagpatay-patayan

lamang pala, bigiang tumindig at inagaw sa ka-

may k« ang reboiber:—^^]* Papatayin kita!*% aniya.

Nguni^t si Dimas, kasing bilis ng kidlat, ay big-

lang dumating at inaga)V sa kaniya ang rebolber.

«Pagkatapos maisaboy sa mukha ni Oerardo
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ang lahat niyang kasaniaan, ay ako^y niyayang

umalis, at ihahatid daw ako sa bayan. Ak6 nmn,

gaya rin ni Dunas, akala ko*y wala ng sandata

si Gerardo, nguni't siya pala ay may natiiirang

sundan^, kami ay da^lin^ hinabol at mahksing

tinarakan si Dimas sa hkod. Silang dalaua ^y

pai^Iabanan, at sa utds din ni Dimas ay sina-

mantaia ko ang sandaling, lyon, ak6*y nagtaanan

at naglagos sa mga gubat,

,
Mulmg umahngawngaw ang mga bulung-bu-

lungan ng mga nanonood.

Nagbulungan din ang Piskal at si Osear.

—Sukat na—,ang wika nito.

—^Baka po ibig ninyong tanungin ang saksi?,

—anang Hukom sa abogadong amerikano.

\ —t-Gayon nga po,—ang sagot nito.

Saka tinitigan sioloria.

Datapuwa't si Gloria ay hindi gaya ng ibang

babaying anaki nanghliit sa harapan ng m.aykgr

{)angyarihan. Si Gloria, baga man binibini at ba-

tanj/-bata pa, ay babaying talagang panglaban

sa iahar ng panganib, kaya siya'y hindi nagulat

sa an^ki*y nagbabantang mata ng amerikano^ ai;

bajgkos na^-anyo ng tahmik at pmauaiasdan ng
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mapagmataas na mata an<; kaniyang mga kala-

ban. Ang lingin kay Gerardo at sa abogadong

amerikano ay anaking mga hanip latnang 59 ka.-

niyang harapanl

—Sinabi p6 ninyo,— anang abogadong artieri.

kano^ sa kaniya,—na may tationg taon na nga.

y6t»f{ kayo'y nagkakasiniahan ni Gersrdo.

—rHmdi ko p6 sinabing kami ay nagkakasinta*

han.—aug sagot ni Gloria.—Ang sinabi ko ay

may mga tatlong taon na ngayong siya*y nag-

hain ng pagibg sa akin^ subari't ang itinugon ko

ay pawang iibak.

—Sa makatuwid ay talaging kayo'y nagaga-

lit kay Gerardo.

-^Gayoh na nga p6, sapagka*t ak6*y tala-

gai)g gah't ssi^ lahat ng masasamang taong gaya

hi GerardO.

—At dahil sa kay6*y nagagaiit nga s?i kani-

ya, kung na 2|a inyong kamay ang kaniyang

kamatayan, ay dagli ninyong bibitiwani ^di pp

ba gayon?.

—Hindi p6 gay6n,—ang matatag na sag6t ni

Gloria,—sapagka*t inaakala kong magiging TOala-

king karangalan ni Gerardo an^ magbuhat pa
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sa ixk\n an^i kaMiyang kamatayan: ang kinasu-

suklaman konf{ tao ay hinrli ko ibig parahgalan

sa ^papaano pa nnang paraan.

Ang amerikano^^ay nangatlabi.

— jKatakot-takot iia babayi ito!—aniya sa sa-

Si Gerardo ay yumukp at> sukat. Anaki^y hin-

di )i:i5jgritagalan ng kaniyang uio ang bgat ng ma-

tindtng libf1C' ni ljiloria: nararaiiidaman niyang ti-

la mandin siya'y lulubog sa kaniyang kinau-

upuan.

—jl'ang buan po ka>^ong tumagal sa gubat?,

ang tanong ng abogadong amerikano kayGloria.

—M.ihigit po sa dalawang buan sa bahay ng '

mag*asawang Diinas at Juana,—ang sagot nito,

at may mga tatlong buan nam^ sa isang dam-

pa, samantalang ginagamot ko ang mga sagat ni

Dimas at inaagaiw koiig pilit ang kaniyang buhay

na halos naghihingalo sa kamay ng kamatayan.

—^KapahintuIutan po ba ninyo ang sinasaW'

ninyong pagpapaagaw sa inyo ni Gerardo?

—Hindi po.

—Kung gayon, ^iay bakit nagluat kayo ng da-

lawang buan sa gubit, sa bahay na pina<^lagakan
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«a 'nyo, ai hiiTdi kayo ag«d ^uniakas, bat^o*y si--

nasabi niiiyong si Gerardo*y napaparoon,

—Aieo po 'ay hindi twmakas^ una*y dahil sa

hiodi ko alam anj/ mga landas, at ikalawa'y dahil

sa pangako sa akinng ma|;-'asawang Dimas at

J^ana, na paglak^s-lakas ng aking katawan#ay

ako*y ihahatid sa bayan.

Inakaia tig abogadpng amerikano na hindi

'mangyayaring iligaw si Gloria, at bagkos lalong

nababaon si Gerardo sa bawa*t kaniyang maging

kasagutan.

Sukat na po.—anang abogadong anierikarho,

Si Gloria ay tumindig at lumipat ng upo sa

tabi ni Osear.

—iMairoon pa po ba kayong saksi?,—ang ta-

Qong ng Hukom kay Osear.

—Mairoon pa po,—ang sagot nito, saka nag-

paalam at iumabas sa lansangano
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KABANATANG VIII

Ang paglagpak ni Gerardo

Si Usear ay lumapit sa isang automovil. Tat*

long -lalaki ang sak^^y nito. Ang dalawa ay buma-

ba ai kmuha sa loob ng auloinoviI ang isang

tikluping likmuang bakat at lona, saka ilmadlad

at inilagay sa lupa, at pagkatapos ay muling

umakyiik sila sa auiom©vil, prnangko ang

kanilang kasama/ ipinanaog at dahan dahang ili*

na^ay sa likmuan.

Sila*y niyaya ni Osear sa loob n^ Hukuman,

Binuhat ng 'dalawa katao ang likmuan at su-

mama kay Osear.

Atig mga laoiig nanoiiood ay nagsisiksikan sa
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pagsilip sa lalaking nakaiipo. sa likmuang daJa

i)g dalawa kateiong kasunod ni Osear,

At ^aio pa«g nagsiks'kan ang fnga tao sa lo'

ob rig Hukuman; -lalon^? umalingawgaw ang mga

buluhg-bulungan. Ang lahat ay. nagiataniingan

kung sino ang saksing dala ni Osear.

Gayon pa man, p^libhasa*y hapht ang pakiki-

pa^bulungan ni Gerardo sa kaniyang abogado,

4<aya^t hindi niya napansin atig mga nagsidating

hanggang sa nailagay sa tabi ng upuan ng mga

saksi ang likrauang kinalalagyan rig saksing dala

fii Osear.

— jijSusl!!,—ang biglatig gulat ni Gerardo

pagkakita sa bagong dating, sabay lukso al urong*

—liSi Dimas!! ij/vkoy tinutugis hanggang dito!!

' —Si Dimas daw,—anang mga nanonood.

—

Ang pamunuan ng mga tulisan, Wakikila nga ni

Gerardo. Katiyap nga niyang talaga. Talagang

Biglang tinugtog rig Hukom ang kulihng sa

kaniyang harapan. Ang madla ay nanahimik.

Si Gerardo ay namutla at nangataL

:—Ak6*y tinutugis ng mga patay,— aniya sa sa.

rili.—N|ikita.kong pugot ang ulo rig bangkay ni

Gloriai^ sa gubat, nguni*t siya'y muling nabuhay
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at ako'y dmakip si harapan ng bib tayan ni Os-

ear. Pinatay ku si Dunas sa bundok, naiipos sa

kaniyang likod ang aking sundang, at bago ko

iniwan ay tinarakan ko sa dibd^b, hinalukay ko

ang kaniyang puh6, nguni't ngayon ay narito^

upang isigaw sa harapan ng Hukunnan ang laha^

kong kapaslangan... ^Haka kaya naman buma-

ngon ^alibingan si Quinuna, at 'ako'y tugisindin

hanggang dito, saka sabihing siya*y pinainom ko

^ ng lason at liinibing ko ng biiha) ?

Kakilakilabot ang mga guni-guning naglalaho

sa pag iisip ni Gerardb sa sandalinng iyon. Ang
lahat ng mata ay parang ipinakd s^ pagmama'

sid sa iahat niy^ng niga kilo^.

Sa anyo niyang iyon ay walang di maghihi

nala na may katotohanang lahat ang mga k«i-

satanang sa kaniya'y idinadagan.

—^Huwag pd kayong ma^pakita ng ganiyang

asal.—ang anas sa kaniya ng abogadnng ame-

rikanowsapagka't para ninyong ipinahahalaia

ang kayo ngartg tunay ang nagkasala.

Dahil diio ay binavii ni Gerardo ang kaniyang

natilihang lakas ng loob, at luuliug f^agpakita

ng panibagong katahiraikan.
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Matapos pasMnipain ng E^kribano ang ba^

gong saksl, sa pagsasabi ng katotohanan. ay

siya*y tinan^ng ni Osear ng ganito:

—^Ano p6 ang inyong pangalan?»

—Dtmas Matangkakal p6,—ang sagot ng saksi.

~^Tagi saan kay<5>at ano ang inyong ha-

nap-bubay?.

—Ako p6 ay tub6 sa bayang binundok; sa^

k^P ^g Maynila. Noong ako^y binata pa» ang

aking hanap*buhay ay magdaragati at ako y

sumakay sa tiiga daong na iifnu*ugit sa n;ga

dagat nitdng Sangkapuiuwan. /

eSa kasamaan ng aking palad ay ako'y na-

biianggo. nguniH nakat«ikas sa biiangguan-

«Sapol noon ay ako*y namuliay na sa mga

gubat at bundok. at ako'y naminun^ sa mga

iuUsan.

—^Saan p6 ka^yo tumitira ngay6n?.

—Sa bahay po ni kapiiang L»uis Gatsalian,

^t kasalukuyang ginagamot ni Dr. Ruben ang

aking mga sugat.

—^Nakikilala po t>ag^ ninyo si Gerardo Ma*

ta?. Kung siya'y nakikilala pinyo, ay inyong

ftur6, sakaling narito sa harapan.
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— Nakikilalr. ko po: ayan siya. Saka itinuro

ng daliri si Gerardo.

^' —e'Bakit po ninyo siya nakikilala?

—Dahil po sa siya any kiriikilala' naming Pu-

no, kamiti{> laliat ua niga tulisan ^umagala sa

bundok ng Irig. ,

—^Bakit ninyo siya kinikilalang pnno?.

—Una p6, ay dahil sa siya ang nagbibigay

sa amin ng salapi, biaas, baril, mga punglo at

jba pa naming kailangan; at ikalawa'y dahil sa

siya ang nag-uutos sa amin sa mga bayang da-

pat nam'ing pas,ukin at sa mga bahay na dayat

naming salakain, saka itinuturo sa amin' ang
mga paraang sukat sawin, at saippu pa ng ma-
rapat na oras at ng aming papasukan at lala-

basan.

—^^lalaga ng^ palang masamang tao iyan,—
apg bulung-bulungan ng mga nanonood.

—^^Ano po ang nangyari sa Inyo noong gabi

•^g ika 7 ng huling Julio?'— ang tanong ng Pis-

kal.

—Sa utos po ni Gerardo ay kami'y umuwi
diio sa bayan, kami ng mga kasama kong tuli-

sanj4 Ba^yo;-Kulog, likiik, Buh .wi Kidlat ac
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ako. Kaml ay binig;yark ni Gerardo ng tigi-tig.

isa'ng rebolber, at ipinaagaw sa ainin: una, s^

Dr; Ruben Garsalian, at pagkatapos ay si aiing

Gloria naman«

<Itinur6 niya sa amin in^ lahat na paraang

dapat gawin» at siya nga naman naiDing 'sinu-

iiod!
'

€Ako*y bini{jyan niya ng isang '*ci5posa^*\ at

i^ang '•ijrilletc?*\ upang ikabit ko / sa kamay at

sa paa ng Doetor, pagkatapos maisalampak s^

t^ang purio ng^ kahoy, upang huwag mak^taanan-

Ang 'S^abi ntya sa akin ay sila raw ay nag^eak^sin-

tahang mahigprt ni aiing Glona at kapanhintu*

lutan daw nito ang pagagaw sa kaniya iat ka-

ya raw larhang ipinaagaw oiya ang Doktor, ay

upan walang tumugis sa amtn sa bundok.

eKinabukasan ng gabi, kami nila Simaroni Pu*

got', Bagyo at ako ay inutusang pumaroon sa

Sangang*Daan. Ako*y tnnigyan niya lig isaing

sulat, upang ibigayi ko sa kaniyang kinakasa-

mang nagiigangalang Quintina, at ipinasunio

niya sa akin, upang ihatid ko sa bahay na da-

ti naming pirtagtatagpuan sa Sangang-Daan* Na-

mimtrak na ang araw is^ Silairiganan ng kamiy
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«Pagtatakip siliin ay ako*y nagtuloy dito sa

bayan, ibinit{ay ko kay Oinnn/m anji sulat na

padaia in Gerardo. Maiapos basahin ni Quintiiia

ang suiat» ay sumama pagdaka sa akin.

«S^ ::)angang.Daan, sa bahay na dati nammg

tinuiuiuyan, ay dinainan na namm si Uer^^rdo,

nakabihis ug itim at hawi ang buhok sa gitna

ng u)o, waian^ pinau-ibhan sa anyo ni Dr. Ru'»

ben, noon gabing siyay anoing duktitm.

«Pagdating ni Quintina sa babay^ ay pinasa-

lubungan niya pagdaka ng sa}:anan^ lambing at

pagmamahai, saka niya sinabing sila raw ay lu-

luas sa Maynila at doon sila mamumuhay» ka-

ya ibiniii raw niya tuloy ng maririkit oa hiyas

at damit. Datapuwa^t ito'y kabulsfanan, sapag-

ka't ang hiyas at damit na ibinigay^at ipinasuot

kay Quintina, na sinasabing kaniyang binili. ay

diii iba kungdi ang mga hiyas at dianfiit na s^uot

ni allng Giona nooni^ gabing ito'y aiming atiawin.

. «Sa anyo at lagay nilang iyon, ay wala silang

pinag-ibhan kay I)ocior Ruben at kay aling Glo-
»

na. '

«At i;ay6n nga palaog ii|Iaga anfe kanjyang na-
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lcon{j aiak/ at sinabi sa akin, na anyayahan ko

raw na ina^bariun sa tapat ng bahay ang niga

«aninirahan <ioon, at sabihm ko raw sa kaniia

na siya ay si Doeior Rut)en Gatsahan, at ang

kaniyang kasaoiang babayi ay si aiiog Gloria

iLaksamana.

Umalingawgaw ang iiiga bulung-bulungan.

—{Gaydh paia ah!,;—anang|karamihan sa mga

nanonood.—Talagang masamaeig tao iyan. Tala-

gang inisipat ihinandang mabuti ang kaniyang

mga kataksilan* Taiagani^ .,

Biglang tmugtog ng Hukom ang kaniyairg

kuhhng: ang lahat ay nanahimik*

—ituloy po ninyo.—aniya kay Dimas.

—Samautalang kami ay nag-iinuman ng alak

sa tapat ng bahay,—ang patuloy ni Dimas,—ay
ipinarinig ni Gerardo na tiia waring ibig niyang

gawau ng mahalay si Quiniina, upang sa papa.

gayong paraan ay maniwaia ang mga kasama

kong nag iinutiian ^ig alak, na pinipilit ng Dok-

tor Ruben si aling Gioria.

«At ng si Quintina ay ayaw pumayag sa ka-

riiyang irahalay na hrkayat, ay kaniyang rnuhng



AURELIO TOLBnTINO 128
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

inamp at pinainom ng kamyan^ sadyang- ihinan-

dad^ aiak. Nguni't ang alak na iyon ay may

aiabisang laspn, kaya*t pag-monii ni Quintina ay

hind) naluatan at siya^y nabual sa sahig.
—

'^{Li*

, nason mo ako!**,— ang sigaw ng aba, saka nama-

tay.

Lalong umalingawiYgaw ang buiung-bulutigan.

—iNapakaiampas nangr kasamaan iyan!,

—

/^^anang marsnni.

—Durugin rta natin siya dito,—ang hatot ng

isa. •,•*•
.r

Ubos lakas na tinugtog ng Hiikom ang kani-

yang kuUIing, kaya-t muling umiral ang kaiahi*

mikan. G^yon pa man, sapagka't nakita niyang

tila waring may nagbabahtang anyo ang mga na-

nonood, ay siya*y nagpatawag ng apat na pulis.

—Dakpin ninyo at phtin sa bilangguan, ang'

makita ninyong may masamang kilos,-^aniya i^a

mgapulis, saka ipinatuloy kay Dimas ang kani>

y^9^ pananalaysay.

^Ang mga taong nayon na kasama kong nag^ii-

numan ng al^k,—anang dugtong ni Dimas —ay

anyong magsisipanhik sa babay iipang gikban st

Quiiuma, nguni*t silt'y pinagbabaril ni Gerardo,
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kaya't bi^^lang sumabog at nangapasiiot kung sa-

an-saan,

«Noon diii ay ipinadaU sa akin ang bangkay

ni Qninlina, na^^sisakay kaini sa anning mga ka-

bayo at kami*y niyayang inagtuloy sa A'Iagasa

wang-Bato- 0f

<Doon ay maluwat ng siya'y niay ipinahan

dang isang kabaong« Yari na ang mga 'tabla

ngui^t^ bindi pa lamang napapako: iyon pala'y

ihinabandiing talaga sa kaawa^awang Quintina.

«Kami'y nagpaningas ng isang sigang pina*

ka.ilaw namin.

«Ipinayari niya sa aming daiawa ni Bagyd

aiig^ kabang. at samantaia'y nagpabukay siya ng

iibingan kay Simaron at kay Pugot sa pagitan

ng Magasawang Bsito.

ePag^katapos ay binuhat niya ang ban^gkay

at iiinulan sa kabaong. Datapuwa't, bago tinak-

pan, binuksan muna niya ang mukhang tinak*

pan kangina ng kaniyang panyo. saka hinag*

<liwan kung ano ang 'nangyari; nguni*t , . .

marahil ay hmdi nabigla ng iason si Quintina,

at siya'y hindi namatay na lub6s, kaya*t idmi-

33
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lat ang kaniyang niga maia at niyakap sa liig

si Gerar^lo Sa pagka^^ulat nito, ay siya*y napa-

talon ng ubos lakas at ipinukol sa lupa ang

bangkay. ,

«Kami man ay pin^aglahuari din ng malaking ta-

kot. ^

''

«Ng makiia ni Gerardo na hidi kumikilos

ang bangkay at muh'ng ipinkit ang kaniyang

mga mata, ay muHng binuhat at ihnulan sa ka-

baong. Nguni*t muh'ng idmilat ng bangkay ang

kaniyang malalahm na maia, saka muHng ni-

yakap sa hig s Gerardo, kasabay ng wikang

^*|jGerardo ko!!*'.

«Si iaerardo <ay muUng napalukso at tumak-

bo, nguni't -ang bangkay ay hindi napaalis sa

pagkayakap sa kahiyang Hig, kaya't si Gerardo

ay naparapa, at ang bangkay ay napaibabaw

sa kaniya.

«Sa biglang takot ni befardo/ ay ubos la-

kas na ipinagtulakan at sinikaran ng dalawang

paa, kaya't ang bangkay ay natanggal sapakaka-

pit sa'kaniyang liig. '

«Si Gerardo ay maliksing lumay6. * ^

«Kami*y inanyayahang muhng lumapit sabang-
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kay, at ako y, inutusan^ buhatin ko at ilulan sa

kabaont/. Ng ako'y anybn^ tutupad, ang bang-

kay ay naupo, sakaidiniiat ang malaialien na ma~

ta at kanui ay pinagmasdan.

«Bi^^Iang umugong: kaming lahat ay sumabog

at nagiakbuhan sa malaking takot. Ikinakaway

iig bangkiay ang kapiyang dalawang kamay, at

kami ay tinatawag,

«Datapuwa*t si Gerardo ay may maiakas na

loob, kaya*t niuling lumapit sa nakaupong bang-

kay, pinangko at ipinagsiksikang pilit at ipinag-

diinan s^ loob ng kabaong, at dagling tiriakpan,

tinuiigtungan sa ibabaw at kami*y tinawag. Hi-

ningi sa amin ang martilyo at mga pako, at sa-

mantalarig kaniyang ipin«^pak6 ang takip, ay su-

.

misigaw arig 'bangkay sa Idob ng kabaorig,—

**jUefardo kb! [Ako^y hagkan mo pang uiinsan'

-^-anang aba,

—Baka po' kaya siya'y buhay,—ang wika ko

kay Gerardo; nguni*t siyay nagalit at ako pa*y

miriura^^,'

«Matapos maipako ang kabaong, ay ipinahu-

\bg''rii}i^d sa ilbingari, saka kinuha ang asarol at

V ritfadilin;4 tiriabun^Tii Ah| kalabog ng mga tining
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kal ng lupaiig inmala*^pMl< sa ibabaw ng kaba-

ong ay nakikisa^dt ng malakas na sigaw ng bang-

kay na ang wika'y:—'*jGerardo ko! jGerardo ko!*'

kasabay ng pagkalampag niya sa takip ngkaba-

ong buhat sa ioob*

—jOh labis na iyan!,—ang.'sigaw ng isang ba-

bayi sa mga nanonood.

Biglang hagkagulo. Sinaiakay ng madla si

Gerardo at ipinagdikdikan.

~jDakpin silal (Barilin ang lumaban!,—ang si-

gaw ng Hukom sa mga putis^

Apat katao ang dinakip na nakasalakay kay

Gerardo: tatlong laiaki at isang babaying nakaka.

gat sa isang tainga ni Gerardo, saniantalaog inu-

ukit ng mga kamay ang kaniyang mga mata. Ang

babaying iyon ay kapatid ni Quintina.

Nagkadurog-dureg ang mukha ni Gerardo, du*

maluydoy ang dugo sa kaniyang mga mata,

napigtas ang ilong, napilas ang isang tainga, na-

durog ang mga labi, natang|galan ng mga ilang

ngipin at ^ nagkapilay-pilay at nalamog ang bu-

ong katawan.

Marami ang mga babaying napatangis, at isa

sa mga u6 ay si Gloria, samantalang sinasalaysay



$11 Dimas ang kahambal^nambal na pagkalason

ar pagkalibmg na buhay ssl kaawa-awang 'Quin-

lina/

Pinalabas ng Hukoai ang laha^ iia nanonood,

at nagpatawag ng labinti-dalawang kostabulario^

saka ipmatuloy ang pananalaysay ni Dimas.

Tmuluyan ni Dimas ang kaniyang pananalay-

say, at sinabi paii ng pagp^panakaw ni Gerar*

<io sa panyong may tiiik na O. D. at may . la

mang isang buhok^ pati ng yahaiyagang napu^

lot niya sa hihigan ni Gerardo, na kung saan

nasasabi ang hmang hbong pisong ganting-pala

sa makapagharap ng nasabing panyo at buhok,

pati ng huling pamimilit ni Gerardo kay Glona,

hanggang sa siya'y sinaksak ng sundang sa^ li-

kod at tinarakan sa dibdib, dalawang malalalim

na t^^gstt na kaunti na niyang ikamatay sa lo.

ob ng tatlong buang halos paghihingalo, at mag

pahangga ngayon ay sar wa pa, baga ma*t hg-

tas na raw sa panganib/

IpinaiWta ni Osear kay Dimas ang isang pa^

hayagang nakatiklop, at ilinadlad^, saka itinu-

ro ng daliri ang su|,at kamay nia na sa isang

labL
^

34

./
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—^Nakikilala po ba^a ninyo ang pahayaji:an|i

ito?,—ang kaniyang tanong.

Pagkakita tii Gerardo sa pahayagan ay siya*y

nangatal pagdaka.

—Op6, nakikilala ko,—ang sagot ni Dimas:

—iya'y siyang pahaygang napulot ko sa hihi-

gan ni Gerardo sa gubat. Ang sulatkamay na

na sa tabi ay sulat na tunay ni Gerardo; a^

lya'y siyang kinunan niya ng salm ng sulat na

kaniyang ipinadala sa may-kapangyarihan, na

kung saan niya iiiunuturo ang Magasawang-Ba-

lo na di uirano'y siya raw pinaglibingari ni

Dr. Ruben ng bangkay ni aling Gloria. \_x^

—Hinihihng ko po saHukuman,—ani Osear,

—

na ang pahayagang ii6 ay tanggaping maging

saksiag **exhibit*' "a.jk ;at mapasama sa ''eau-

sa.'*

Si O.sear ay kumuh^ ^a kaniyang kalupi ng

isang sulat at ipihakita rin kay Dimas.

—^Nakikilala po baga ninyo ang sulat na

iyan?,—ang kamyang ulit na tanong;

Si Gerardo ay biglang napatayo.

—j0hl,—ang kaniyang buntong hininga a na-

ngatal.
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—Maupo kayo,—anang Hukoin sa kaniya.

Si Gerardo ay naupo.

'—Sumagot po kayo,—-ang ulit ni Osear kay

Dimas^—^Nakikilala po baga «inyo ang sulat na

iyai)f

—Nakikilala ko po,—ang sagot ni Dimas:-—

ito po ay s yang sulat ni Gerardo, na dinala ko

kay Qaintina, noong bago niya lasunin at ibaong

buhay.

—jNaiims akol,—ang buntong hininga ni Gc-

rardo.

—Hmihiling ko po sa Hukuman,—ani Osear,

na ang sulat na ito ay matanggap na maging

saksmg ''e^hibit **B** isama rin sa **<:ausa**

—Tmatanggap po,—ang tugon ng Hukom,

-^Sukat na po ang salaysay ng saksing Dimas

]Vlatangk^kai«—ani Osear.
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KABANATANG IX

Ang sigaw ng kasalanan

Sapagka*t hindi pa dumarating ang labing-da-

lawang kostabulariong ipinatawag ng Hukom,

kaya't ang makapal na nanonood doon sa maa-

lingawgaw na usapin sa pagpupumilit nilang

marinig at makiia ang lahat na nangyayari, sa

kaiisod ng bawa't isa, ay mulrtig nakapasok ang

karamihan sa tanggapan ng Hukuman. Gayon

pa man, at dahil sa ang Hukom ay talagang

napakabait, lalo't nakikita niyang tahimik ang an-

yo ng lahat, ay pinabayaan na nga niyang silaV

makapasok, sukat ng sinabi lamang na ipahuhu-

li njya*t ipabibilanggo ang sino mang mag-ingay.



~;Kay6 po bacja ay may iba pang saksi?.

—

anf> tanong ng Hukom kay Oe^ear^

—Ma roon pa p6,—ang sagot nito.

Maiapos magpaalam sa ir.ga kal'-arap, si Os-

ear ay lumabas at inalalayan si Dimas sa pag-

-sakay sa automob'l na pihang^'alingan, «aka ipi-

naliaiid sa bahay ni k^pilang Luis, at pinagbi'

linan ng malakiiig pag-iu gat ang kaniyang mga

kasama.

I a sa mga saksing na^^buliat sa Sangang-Da

an ay kai^iyang ismama atihmc.rap sa Hukuman.

Maiapos pasumpaing magsabi i g kaiotoha-

•nan, ay siyay linanong ni Osear ng ganiiu:

—^^» 6 p6 ang inyong pai»g^laii.

—Roman Liwanag
|
6,—ang sagot ng saksl

-^Sabihin ninyo ang imong kalagayan, ha-

iiap buhay at tirahan.

—Ako po'y may tatlong piong taong gtilang^

rnay asawa, magsasaka at naniii rahan sa nayong

Sangapg-Da-n

— ^AiiO ang natatandaan ni yong nangyari sa

myo noong kmagabihati ng ika 9 ng huling

HuI>o?.

Sinalaysay ng saksi ang lahat na nakita ns;
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natin, liing^^il sa pat^-iinuman uila n^ 2*lak at

sii pagpapainom pg lason ni Dr. Kuben, daw,

kay aling Gleha, at ang lahat ng ito ay pawang

aknia sa saLiysay ni Dinias,

—^Bakit nalalaman ninyong si Dr. Ruben ay

siyang nagpainoni ng lason kay aling Gloria,

—

ang tanong ni Osear.

—^Papaano p6, ay siya. kong nakita?,~ang

sagot ng saksi.

—eNakikilala baga ninyo ang I?r. Rtben?.

—lAh, opo!. Kahit anong pi;as at kahit sa.

an pa man.

Si Osear ay nagpaalam sandali sa Hukuman

at lumabas.

Siya'y tumawag n^ dalawang lalaki, isinama

si Dr. Ruben, at s.lang tailo ay ih narap sa

sa saksi.

—^.May nakikilala po ba kayo sa tatlo kataong

nasa inyong harapan.

—Wrtla po isa man,—ang sigot ng saksi.

—;Waia po baga sa tatlo kataong iyan ang

sinasabi ninyong Dr. Ruben? —ang ulit ni Osear.

—Wala po, — ang nakangling sa;^ot ng saksi.

—Sinabi po ninyo kangina, na nakikilala nin-
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yo si Dr. Ruben kahit anong oras at kahit saan

pa man. ^

—Opo nakikiiaia ko nga po siya.

— ^Siya po b^ga ay na sa mga taong nakikita

erinyo diio $1 harapan ng Hukuman.

—0(0, nanio s ya ngriyon.

—^Nahan? Iiuro ninyo siya,—ani Osear,

—Ayan po,—ang sagot ng saksi, sabay turd

«g dahn kay Cierardo,

Bi^lang u iialiogaw.igiW^ang liri idlang nanonood.

Si Gerardo ay parang nauupos sa kinauupuan.

. Ubos lakas na tinugtog ng Hukom ang kani-

yang kuh ing. ~

Ang lihat ay nanahii^nik.

—^Smo poang inyong itinuro ng diliri?,—

ang tanong ni Usear sa saksi.

—Si Dr. Ruben Gatsalian po,— ang sagot

nito,

—-^Bakit nakikilaia ninyong iyan nga atig Dr,

Ruben Gatsahan?

—-Papaano po ay siyang nakita narhing tina-

wag ng Dr. Ruben Gatsahan ng kaniyang mga

kasama sa Sapgang Daan, at s.ya ang nakita

naiiiing pumiiit at nagpainom ng lason kay aliny
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Gloria.

Dumadaluydoy ng walang lubay ahg malala-

king patak ng pawis ni uerardo.

Ibig na nanr.ang urnalingawngaw ng madla.

—.\ng magsbliang kahn iisang bii;kas sa

mga nano iooi, J.y aking if)abibiIanggo,—ang ka-

gulat-gulat na bania ng Hukom.

Ang lahat ay muliou nanahimik.

—^Nakikilala po baga ninyo ang inyong sina-

sabing aling Gloria?,—ang tanong ni Osear sa^

saksi,

jAh, opo!,--ang sagot ni 6,—At hindi ko siya

li;imutui habang buha\ : akoyioiopng nahabag

sa kaniya.

—Kung lunay ngang siya'y nakikilala ninyo, ay

sabihni i.inyo nga\.on kunj; siya'y na si mga ta-

ong nakikita ninyo dito, al tuloy iuro ninyo.

rmagmasdang isa-isa rg saksi ang lahat 1 g ta-

emg naaabot ng kaniyaiig tingin, sampo pa ng

mga narorpon, al pa^katapos ay sumagot.

—Siya po'y wala d*to.

I.inur6 ni Osear si Gleriang nakaupo sa ka-

niran^ pil ng.

-r-^Nakikiiala po baga ninyo ang aling^ baba-
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ying ildi,—ang kaniyang tanong sa saksi.

—Hindi p6,—ang sagot nito.

—^Sila \yo bag^ ay nakha na niny^ sa rbang

sf)uok, bayan 6 nayon?^

—Hindi pa p6 kailan pa man^ kting4i nga-

'yon iamang.

—^Hindi po ba sila ang sinasabi mny<on|^

aling Gloria^.
"'

—:iAh, tiindi p6!.

— Kung makikita ninyo ngayon ang inyong

«inasabmg Glona, jay makikilala kaya ninyol

—;Saaii po ang hindi?, Sinabi ka na pong

l^indi ko ItUmutin kaitan pa man ang anyd a(

bikas ni aling Gloria.

—Maghititay kayo satidali,—an) Osear.

Siya'y nagpaalam sa mga kaharap, saka lu-

sDabas sa lansangan. Tinawag[ niya ang isang

karwaheng naghihintay tk maiay*6 at may sa-

kay na dalawang lalaking may alaiay ng isang

malaking tapil (euadro) at nakabalot ng kayong

puti: • •,
• -

Ipinasok ang tapil sa Hukuman, it ihinarap

sa saksi. .

NaghumabS ang mga liig ng mga nanonood

36 ,

.

:

•
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sa pagtanaw. Ang leilrat ng tingin ay paran^

ipinak6 sa nababalot na tapil.

Biglang binuksan ni Osear ang ka^ong kina-

babalutan, at lumitaw ang isang larawang baba-

ying sakdal dikii. kaisang taas ng taong tnnay-

at anakiy talagang buhay, dahil sa kababaiag-

hang h'nis ng pagkayari.

Riglang bunr)ugs6 ang kangina pa napipigi-

lang alingawngaw/

—jAyan p6 siya!,—ang sigaw ng saksi.

—

Ayan p6 si aling Gloria!. /\yan p6 ang aling

Gloriang pinainom ng lason ng lalaking ito,

—

sabay turo ng dahri kay Gerardo.

Si Gerar<lo ay hindi na nakatiis.

Nanginginig ang buong katawan, tumayo at

inunat ang dalawang kamay.

—Ii|Oh Quintina!!!,—ang kaniyang ungol.

—

IilQuintinal!! {iikAo'y lubayan mo r^g usi^in!!!

jijPatawarin mo na ako, at pinagsisisihan ko na

ang lahat kong kapaslangan!!!

Saka napaluhod sa harapan ng larawan, daop

ang dalawang kamay.

Ang larawang iyon ay larawan nga ni Quinti-

na, at sadyang ipinagawa ni Osear sa isang



puiakamabuting manglalarawan (fotogrofo) sa

Maynila, likas sa isany: munti^ niyang larawan,

iipang majjamii nga sa pagpakilala kay Quintma

sa mga saksino naninirahan sa Sangang Daani

na nangaf{ sasabmg nakikilala nila ang alm|^

Glonang pinainom daw ng lason ni Dr. Ruben.

Si Gerardo ay itmindig ng kaniyang abogadong

amerikano sa pa^ikakaluhod sa harapan ng lara"

wan,

—Ginoong Hukom,—ang kaniyang namamaos•%•
na ungol.— Tigilan na po ang usapin sap3gka*t ti-

natanggap k<3 na ang lahat na kasalanang idina-

dagan sa akm. Ang panikkihod ko lamang sa

Hukuman, ay ako sana'y hatulan naat ipabitay

sa lalong madahng panahon.

Watapos ang usapin

Salamat na lamang at sa sandaling iyon ay

dumating ang labing dalawang kostabulariong

ipinatawag ng Hukom/at ang mga ito ay siyang

kumubkob at nagdala kay Gerardo sa bilanggu-

an, Kung hindi nagkagayon, marahil ay hindi

na niya nakuhang lumabas doon, at siya sana*y

sioambilat oa*t linamuray ng mga nanonood.

— ^—co»
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KABANATANG X

Katapusan

Si Gerardo ay nahalulan^i mabiiay» at ang ha-

tol ay pinajitibay sa Kataas-taasang Hukuman.

(Gorte Suprema.)

rsiatupad at isinagawa ang nasabinigt hatol doon

din sa liwasang pinagtayuang ng bibitayan nila

Ruben at Osear, saharapan ng libo-libong taong

sumisigaw, lumiiibak at nagsusumpa sa taong

ulupong, ^

Hmdi naluatan at gumatinjg nalubos ang sugat

ni Dimas. Siya'y inilagay nairitiwala ni Gloria

sa kanilang maraming lupaing pabuisan, saka bi-

nigyan ng anim na puong pisong sahod na
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buadan, bukod sa palayan$i(bfnhii]g satnpung ka*

bang ipma^kaloob ^s kaniya/

Si Diinas at mga ilang kostaburio ay napatu*

ngo sa diindok ng Irig^^ at kaaiiang dinakip si Bag

yo Siya^y ipinagsakdai sa Hukuman, sa kasala*

nant; p'igpatay kay Juana at pagnanakaw« ng

sings ng na bigay ni Kuben, at dabii d«to ay siya*y

tiehatu'^ng mabiianggo ng labing pitong taon«

Isang gabi ay dumalaw si Osear kay Ester,

—^^lister:—aniya^ hawak ang buhok na ilina-

bas sa panyong may titik na O. U. na atig

kahuluga'y O-^ear Dmiatinag.^^ ^Natatandaan mo

baga ang buhok na ito?.

Pagkakita ni Ester sa katiiyang buhok, ay

tiia warlng nanariwa sa kaniyang bait ang pa*

nahong lumipas, iyong masayang panahong pi-

nalamutihan ng maialambing na bruan, laro at pa-

kikisimang matapat sa kaniyang mga kaibigan*

jyong kaniyang palabirong ilong na maluwat

n*g hindi ikinukulubot sa panunukso» dahil sa

maraming luhang umagos sa kaniya^ ay mullng

ikinulubot ngayon saka ngnmitl

—^Ano iyan?,—aniya.

—116 ay siyang bubok na sangla sa akin nf

S7

"

r
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^yonj{ pangakd. ' '
v.

.

—^Andns pangako?. ' ' ' '

-—Noong araw* ay sinabi mong ikaw ay hm-

di naniniwala sa pag-ibig dito sa silong ng

langit. Subaii't sinabi mo rin naman, na:—ekai-

lan.pa man at makita mong ang fsang laiaki,

kung bahil sa iyo, ay aakyatm kahit ang bibi-

tayan, saka ka pa larnang maniniwalang may

pag-ibig nga, at ang lalakmg iypn/ maging ka-

liir sino pa man, ^y iyong sismtahing m««hlg-

;pit.>

—'Tinoiotoo mo baga iyon?,—ang tanong n»

Ester.

-~f^At sa akala mo baga ay biro ang bibita-

yang makyat ko dahil sa iyo?.

—IMaanong maglubay ka na lamang, Os-

ear!,—ani Ester, saka muling ikmulubpt, ang

l<aniyang manunuksong ilohg.—^Bakit ba af\)i-

lit mo akong pinakikisugalan, bago'y nalalaman

mong kita'y hindi magkatalo?.

—Kung gayon ay ako*y paalam pa,—ang
tampo ni Osear, saka tumindig.—Sukat na sa

akin, at hindi ko lilimutm habang biihay, na,

pagkatapos kong tinupad ang akiog pangakong
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kiing dah 1 s^ iyo ay aakyatih ko kahit bibita-

yan, ikaw naman ay ginawa mong bird ang

iahai mong panaia. Paalam na, Ester.

—Hintay,—ang pigii nito.

—Paalam na,—ang uht ni Osear,

—{HiiUay eh!, Tayo*y mag-usap muna-

—^Ano pa ang kanitang pag-nusapan, sa sina'

bi mo ng tayo*y hiudi magkatalo? Ibig mong sabi-

hin ay tayong dalawa ay hindi dapat magsintahan,

at dahil sa gayon ay ako'y paalam na,

Si OsGar ay anyong aalis^ subali*i pagsapit

sa pinio ay siya y tinawag ni Ester.

—Osear,—aniya,—Ikaw ay bumalik.

Si Osear ay ^lumingon, nguni't hindi sumagot.

—^Nagagaht ka na baga sa akin?,—-ang ka-

hambal-hambal na tanong ni Ester, sabay patak

iig luhang namalisbis sa kaniyang niga mata.

Si Osear ay bumalik.

—^Ako ang magagaht sa iyo, sa ikaw ay sini-

sinta ko hanggang langit?,—ang sagot ni Osear

Maluat na hindj nakaimik ang dalawa.

Pinahran ni Osear ang luha ni Ester

—Sakaling Ako*y suminta sa iyo. ^ay ano

^'^g gagawin?»—mo? ang tanong ni Ester,
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—Ipii^tatapat ko U^y kapitang Luh at kay

Ruben ang kanitang pagsisintahan, at ipaninik-

luhod ko tuloy ang kanilang kapahintulutan sa

kanitang pag-iisan^ puso. ^Ano ang i}ong pa-

lagay?

—iPus^k^l na tao ito! jlkaw na nga lairang

,ang bdhala.

—^^^Anong ako ang bahaia?

—Ipagtapat mo na sa kanila.

—^^Ang alin?

—Ang bala mong ibigin,

—^lpagtapat ko na ba^a sa kanila ang tayo'y

nagkakasintahan?

Si Ester ay hindi nakakibo.

Si Osear ay napaluhod sa kaniyang harapan.

—Salamati Ester,-—ani Osear na ti^ib ng lam-

bing.—Ang iyong pagwawalang imik na iyan ay

siyang matibay mong tango sa pag*ibig kong

handog sa iyo hanggang langit.

Malambing na hinawakan ang kamay ni Es*

ter, saka hinagkin.

Ang halik na tyon ay siyang tunay na pagbu-

buhulan noong dalawang pusong nagkaisa.

Noon ding gabing iyon |y ipioagtapat nila kay



kapitang Lms at kay Ruber> »ng kanilaog pag-

sisintahan^ ai ttnanggap narnan^ ng buohg fcua ng

rnag-anna.
,

Hmggi! kay Gloria at Ruben, ay ipinagta

p^t din sa kanilang niga m^gulang ang kanilang

pagsisintahan, at gaya rin nila Usear at* Ester,

a'y maiubay na natanggap

Dahii sa gaypn ay pinagkaisahang sabay na

ikakasai, si Osear kay Esteriat si Ruben kay

Gloria.

Naganap ang kanilang pagkakas'al sa gitna ng

malakiog tba at ^iiay nagbandog sa bayan , ng

'sang mafaking piging« ;

Sa katapusan ng unang pagkain^ ay sinataysay

ni Gloria ang lahat na nangyari sa kaniya, at,sa

huli ay n^gsalita ng ganito.

—"Ang lahat na kaiuwalhiitiyang tinatamona-

tin ngaypn ay pawang utang na ^ dapat nating

kilalanin sa Buhok ni Ester/sapagka't kung hin-

di dahii'$a biihok na nabanggtt, ay hindi sana

inamin ni^ Otsear ang kasalan^ng nadadagan kay

RMhen, at <JahiL sa gayon ay nagtuloy sanang jia-

bitay si.^Rybefv.v iKung si Ruben ay. nabitay, ay

nangamatay sana sa dalamhati sila E^ter at ka-
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pitatig Luis. Tunay at darating ani^ <iraw na ako^y
;

lilitaw na buhay. at sa gayon ay makikitang si

Ruben ay nabitay ng waiang kasalanan, ngu*

ni*t dahil din sa gayon» ay sapihtan^ ako^y ma-

mamatay, at kapag ako'y namatay, ay sapilitang

i^amanfiatay din si ina.

«Sa makatuwid ay limang buhay ang initigtas

ng Buhok#ni Ester: ang mga buhay nila Kuben,

Ester, kapitang Liiis, si Ina at ako,

At kung nagkagayon, ay nagtagumpay disin

aog kapaslangan ni Gerardo, at nakanlong sana

sa habang panabon, sa kabila ng masinsing h*

hioi, sa ibabaw; ng aming mga hbingan. Suba*

Ii% salamat, salamat na nga lamang sabuhokni

Ester, ay napanood nating nabitay ang tapng

ulupong, at ngayo'y nagkakasalo tayo dito, sa

gitna ng malaktiig tuwang nangangak^ ng di

mabuHlip na kaluwalhatiyan sa panahong sasa-

—jjiMabuhay sa habang panahop ANG BU-

HOK NI 'ESTERlll.—ang sigawan pg madla.

—lilMabuhay!!!, ii|Mabuh»ylII.^ans matunog

at ulit«ulit na tugong umalingawn||^w hang

gang sa malayd.



Anf{ babaying may ari ng kabayont^ inahing

sinakyan ni Gloria ay pinalad na hindi sinagya.

Sa nais nito, na makaganti sa pag*gamit sakani-

yang kabayo ay siya'y ipinagpatayo og isaog

marikitna tiiidalian sa taiipapa, tindahang nagka'^

halaga ng may mga Umang daang pi$o« Ang na-

ging kapalit ng gayong gugol ay ang bisirong

inihandog ng may ari kay Gloria« at lumab^s

namang pinaka-makisig at pinaka-matuhn sa la-

hat ng kabayo sa batyang iyon. !^

At yayamang ang kabayong inahing jna ng

nasabing bisiro ay siyang nagligtas sa bibitayan

kay Osear, ay bmayaran nito ng hatagang isang

tibong piso, saka niya pinaaiagaan sa bukid at

pinapaglahi.

Palibhasa'y isang inahing talagang sukatyat^ sa

mabuting kapalaran, kaya-t ang lahat na naging

anak ay pawang 'piitakinabangan ni Osear at

nangagkaroon ng kabantugan sa patakbuhan ng

kabayo sa Maynila.

Ang babaying balo, na may ari ng nasabing

inahing kabayo ay naging asawa ni Dimass;

Buhat noon ay sila'y nangabuhay na tahimik

at ligid ng biaya,
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An^ tatlong Majj-asawan{j Ruben at Gloria,

Osear at Kster, at D.mas at Mana { to ay siyang

pangalan ngbabaing niay ari na Kabayong nabang-

git sa iiaas) ay nangag karooryng maraming

anak na pawaag su^uyo sar llu{^^g Tinubuan,

Wakas Ng Ikatlong Bahagi




